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MARXA A PEU 
 TARRAGONA – SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA 1985

Commemoració 125è aniversari de la fundació coral:
 Cor l’Àncora de Tarragona

ORIGEN DE TARRAGONA I FETS PUNTUALS

L’actual ciutat de Tarragona, capital de la seva pròpia província, com a 
nucli important, va ser una creació romana obra dels Escipions. Fou la Colonia 
Iulia Vrbs Triumphalis Tarraco, capital de la província de l’Imperi romà Hispania 
Citerior Tarraconensis -la Tarraconense- fou fundada el 27 a.C. i en el moment 
de  la  seu  màxim  esplendor,  la  província  s’estenia  per  la  major  part  de  la 
Península Ibèrica, ocupant les dues terceres parts de la superfície total. Tenia 
una extensió  d’uns 380.000 km² i  una població  estimada de 3 a 3,5 milions 
d’habitants.  La  Tarraconense  fou  probablement,  quan  es  va  crear,  la  major 
província de l’Imperi romà. Les altres dues províncies romanes de la Península 
Ibèrica eren Lusitania i Baetica.

Al front de la  Tarraconensis es trobava el governador de la província –
Legatus Augusti pro Praetore Provinciae Hispaniae Citerioris Tarraconensis- un 
senador de categoria consular, i l’officcium es trobava a la capital provincial, la 
Colonia Tarraco.

Les  gran  dimensions  de  la  província  determinaren  que  el  governador 
rebés com auxiliars de l’administració de justícia a set legats, anomenats legati 
iuridici,  que  eren elegits  per  l’emperador  i  que estaven  al  capdavant  de  set 
conventus iuridicus, on existien 472 ciutats o comunitats.

Els set convent jurídics de la província eren:
-El Lucensis, capital Lucus Augusti (Lugo)
-El Bracarensis, capital Bracara Augusta (Braga)
-L’ Asturicensis, capital Asturica Augusta (Astorga)
-El Cluniensis, capital Clunia Sulpicia (Corunya del Comte)
-El Carthaginensis, capital Carthago Nova (Cartagena)
-El Caesaraugustanus, capital Caesar Augusta (Saragossa)
-El Tarraconensis, capital Tarraco (Tarragona)
L’administració  financera  de  la  Tarraconensis depenia  d’un  procurador 

imperial  –procurator  Caesaris-  nomenat  pel  propi  emperador  d’entre  els 
membres de l’ordo equester, i l’officium també tenia la seva seu a la capital de la 
província,  Colonia  Tarraco,  amb  la  missió  de  supervisar  la  recaptació  dels 
impostos de tota la província.

Des del segle I d.C. el  port era un centre d’exportació de vi.  L’any 16 
Tarraco encunyà moneda fins a l’època de Tiberi. 

Durant l’Alt Imperi, el cristianisme penetrà a la ciutat pel port, important i 
primerenc.  L’apòstol  Sant  Pau  manifestà  per  escrit  la  intenció  de  venir  a 
predicar, se suposa que desembarcà al port de Tarraco. Les primeres notícies 
de  la  comunitat  cristiana les  tenim en el  martiri  de  Sant  Fructuós,  bisbe de 
Tarragona, i dels seus diaques, Sant Auguri i Sant Eulogi, condemnats a morir 
cremats a l’estaca, el 21 de gener de 259, a l’amfiteatre romà de Tarraco.
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L’assentament de famílies hebrees, a Tarragona, es remunta al segle V. 
Durant la convivència judeo-àrab, els segles X i XI, fou denominada “Ciutat dels 
Jueus”. Durant el  segle XIII,  fou l’aljama més capdavantera. Eren mercaders, 
seders, sellers, pergaminers, sastres, joiers, metges i cirurgians. S’instal·laren a 
la Part Alta vora les muralles. La plaça dels Àngels fou l’antiga plaça de la jueria. 
La Portella dels Jueus, que dóna al  passeig de Sant Antoni, era el passadís 
d’accés més ràpid a la comunitat hebraica. El seu cementiri era prop  de la platja 
del Miracle. L’any 1492, arran del Decret d’Expulsió, el jueus liquidaren els seus 
bens i embarcaren des de la mar tarragonina camí de l’èxode.

Tarragona conserva el seu passat medieval en la seva Catedral Basílica, 
Metropolitana i Primada, edificada sobre el temple romà de Júpiter. Dedicada a 
Santa Maria, és la seu catedralícia de l’Arquebisbat de Tarragona. Està situada 
a  la  part  més alta  de  Tarragona,  al  centre  de  la  ciutat  medieval,  que havia 
ocupat el forum de la Tarraco, a la part superior on es trobava el recinte dedicat 
al culte. El claustre aprofita algun del murs del temple romà. 

La Catedral va ser concebuda i iniciada en estil romànic al segle XII i es 
va finalitzar (tot i que com la podem veure resta inacabada) al segle XIV quan 
els plantejaments arquitectònics eren ja plenament gòtics.

Dins  de  les  seves  dependències  està  constituït  el  Museu  Diocesà  de 
Tarragona. El dia 3 d’abril de 1905 va ser declarada Monument Nacional.

Prop de la Catedral funcionava, des de la fi del segle XIII, una escola de 
gramàtica  i  d’arts,  convertida  en  Universitat  el  1572  pel  cardenal  Gaspar 
Cervantes  de  Gaeta  i  aprovada  pel  Papa  Gregori  XIII  el  1574.  En  ella  es 
donaven graus de teologia, filosofia i arts. Subsistí fins al 1717. 

Des del 1897 al 1934, per decret del Papa Lleó XII funcionà la Universitat 
Pontifícia amb facultat de concedir graus acadèmics.

El  14  de  juliol  de  1713,  l’exèrcit  filipista  entrà  a  Tarragona,  el  règim 
borbònic  canvià  les  estructures  municipals  i  retallà  el  poder  polític  dels 
arquebisbes, alhora que suprimia després la Universitat.

Tarragona, en el seu barri mariner del Serrallo, ostenta la capitalitat del 
saborós i gran guisat mariner: l’incomparable “romesco”. És una salsa que els 
pescadors la van heretar de Roma, quan els seus Cèsars eren els amos del 
món. Solament utilitzant elements locals s’aconsegueix donar en aquesta salsa 
tot els seu sabor i la seva personalitat.

Els peixos i fruits de la mar, pescats a la costa tarragonina, han d’arribar a 
la cassola encara vius. S’ha d’utilitzar l’autèntic “pebrot de romesco”, fruit  del 
Camp de Tarragona. S’ha de fer servir l’oli de les olives arbequines en tot el seu 
màxim grau de puresa. Una copa de vi del Priorat, unes avellanes torrades del 
mateix Camp de Tarragona i, a tot això, se l’hi ha d’afegir el “fumet secret” que 
és patrimoni familiar i que és guardat gelosament i que solament es transmet de 
pares a fills.
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L’EXCURSIÓ A PEU

L’activitat  excursionista  a  Catalunya  nasqué  al  segle  XVIII  com  a 
manifestació de les idees filosòfiques artístiques i científiques que preconitzaven 
el contacte amb la natura i el descobriment dels seus valors i secrets.

L’excursionisme es desenvolupà com a activitat col·lectiva a la darreria 
del segle XIX, i fou practicat especialment a través d’itineraris muntanyencs amb 
fins recreatius, culturals, científics i commemoratius.

En els territoris de parla catalana, i especialment a Catalunya, l’aparició 
de l’excursionisme és essencialment fruit  de l’anhel de coneixença, d’estudi  i 
d’estimació de la pròpia terra que desvetllà la Renaixença.  

Enmig  del  segle  XIX,  dintre  del  gran  desenvolupament  comercial  i 
industrial de Catalunya, sorgiren les agrupacions corals creades i impulsades pel 
trobador, músic i polític Josep Anselm Clavé.

El  ressò del  moviment  coral  arribà a Tarragona on,  l’any 1860, en un 
magatzem de peix salat, propietat de Martí Mas Codina, a la plaça dels Carros, 
s’hi aplegaven uns homes afeccionats al cant. Pertanyien al gremi dels boters i 
també s’hi afegiren alguns pagesos. Els cantaires adoptaren com a distintiu seu, 
una àncora de color verd, marca de la casa, que s’estampava a les caixes i 
botes al local on assajaven. Així es va fundar la Societat Coral: Cor l’Àncora.

La intenció de la massa coral era crear uns espais de cultura popular a 
través del cant. Les activitats dels cantaires dels cors d’en Clavé eren participar 
en  aplecs,  concursos i  d’altres  fets  socials  per  amenitzar  sessions de  ball  i 
revetlles musicals, conservant la diversitat i riquesa de les arrels catalanes.

La perspectiva d’enguany, 1985, a cent vint-i-cinc anys de la fundació del 
Cor l’Àncora de Tarragona, és un triomf de la perseverança i decidida voluntat 
de  mantenir  un  moviment  cultural  autòcton  que  tan  dignifica  Tarragona  i 
Catalunya. Tot això ha fet possible la vida del Cor l’Àncora, cor obert sempre a 
un futur esperançador i gloriós on no hi manca l’esperit de tarragonisme i d’amor 
a la terra. I així, portant el nom de Tarragona, el Cor l’Àncora ha aixecat ben alt 
els valors eterns de les corals d’en Clavé: “virtut, amor i progrés”.

Des de fa  molts  anys  el  Cor  l’Àncora  visita  l’ermita  de  Sant  Magí,  la 
situada a la Part Alta de Tarragona, cada 19 d’agost, diada del sant tarragoní. 
Allí,   interpreten el  “Pater Noster”  del  mestre Benaiges i  el  populars goigs al 
nostre patró de la ciutat. 

Enguany, amb motiu del 125è aniversari de la seva fundació, la massa 
coral  va  decidir  executar,  dintre  dels  variats  actes  commemoratius  d’aquest 
important esdeveniment, una ofrena a Sant Magí Lluny, nom com és conegut 
popularment l’indret de la Brufaganya, que segons la tradició el Sant hi va viure 
trenta anys, fent vida d’eremita en unes coves.

S’han  organitzat  dos  pelegrinatges  ben  diferents  a  Sant  Magí  de  la 
Brufaganya. L’un consisteix en un viatge amb autocar al santuari amb membres 
del  Cor,  familiars  i  simpatitzants.  I  l’altre,  per  als  més  atrevits  i  més  dotats 
físicament, en una marxa a peu des de la ciutat de Tarragona fins al mateix 
santuari, per camins de muntanya, de dos dies de durada i amb pernoctació al 
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poble de Santes Creus (Aiguamúrcia). Els acompanyaran altres excursionistes 
coneixedors de l’itinerari a fer.

Les dues expedicions de pelegrins tenen previst coincidir, el mateix dia i a 
la mateixa hora, al santuari de Sant Magí de la Brufaganya per celebrar la Santa 
Missa  en  honor  del  Sant  Patró  tarragoní,  realitzar  conjuntament  l’ofrena  i 
interpretar els goigs del Sant. 

I  com a  final  de  festa  és  previst  un  dinar  de  germanor  amb  tots  els 
pelegrins.
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26 D’OCTUBRE DE 1985.   TARRAGONA – SANTES CREUS

7,00 – És de nit encara i a la cruïlla de l’avinguda Rovira i  Virgili  amb 
l’avinguda de Catalunya ens trobem: el Sergi Castaño, Francesc Elies, Francesc 
Llunart,  Leopoldo Buyó,  Joan Figueras, Manel Rovira,  Maite Dalmau, Montse 
Serres, Josep M. Fortuny, Jaume Albareda, Joan Samper, Josep Rovira, Joan 
Bea,  David  Bea,  Jordi  Amenós i  Rafel  Casellas amb son fill  de 7 anys  que 
l’anomenem  el  Rafelet  i  que  intentarà  acompanyar-nos,  avui,  fins  a  Santes 
Creus.

La temperatura ambient és bona. 

7,13  –  Comencem la  caminada.  El  Carles  Clanxet,  cantaire  i  cronista 
oficial  del  Cor  l’Àncora,  ha  vingut  a  acomiadar-nos  i  ens  desitja  una  feliç 
caminada.  El  retrobarem,  demà  al  migdia,  a  Sant  Magí  on  farà  cap  amb 
l’expedició de l’autocar que arribarà a l’hora de Missa.

Seguim els excursionistes per l’avinguda de Rovira i Virgili amunt, cap a 
l’Oliva. Passem per sota del desviament.

7,16  –  Es  va  fent  de  dia.  El  Jaume  Albareda  porta  dues  esquelletes 
penjades a la seva motxilla, que dringuen al compàs del ritme que camina.

7,20 – Som al començament de la costosa pujada de l’Oliva. Continuem 
de cara amunt cap a les Fonts, indret que l’alcalde Recasens “raonotes” ha fet 
arranjar perquè els tarragonins puguem fer-hi també una petita excursió per a 
proveir-nos d’aigua més bona que la que surt per l’aixeta de casa. 

7,22  –  Som  davant  d’un  monument  de  pedra  que  la  societat  coral 
tarragonina  ha  emplaçat  just  en  el  segon revolt,  amb una  inscripció,  com a 
homenatge al seu soci, Santiago Rusiñol, i que ha estat rescatada de la runa, 
ara farà més de dos anys.

D’aquí surt un sender dreturer que ens estalviarà la marrada del camí 
pavimentat.

7,23 – Som a les Fonts de l’Oliva, punt de reunió dels tarragonins, com ja 
hem dit, que no són addictes a l’aigua embotellada. El Rafel aprofita i omple la 
cantimplora i carrega un quilo de més a la motxilla, després d’haver superat el 
fort desnivell que hem fet només començar.

Seguim pel camí que mena a Sant Pere i Sant Pau. Fa un moment que 
ens hem adonat  de les marques de pintura dels senders de llarg recorregut 
G.R., dues ratlles paral·leles de color blanc i vermell.

Deixem a la nostra esquerra l’antena de Ràdio Tarragona (EAJ-33) “la 
Voz del  Mediterráneo”,  la primera ràdio de la ciutat,  el  director Sr.  Josep M. 
Tarrasa inicià les emissions a la Rambla i després van continuar al carrer de la 
Unió.  Recordem la  figura  del  popular  Maginet,  un  xiquet  en  el  magí  del  Sr. 
Terrassa, que sempre té 7 anys. 

Envoltem els dipòsits d’aigua que abasteixen la nostra Ciutat Imperial i, 
tot  seguit,  entrem  a  la  urbanització  Pedrol  de  cases  unifamiliars  dels  més 
diversos i variats estils, tants que ens sorprenen. 
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7,37 – Arribem a tocar els primers edificis de la ciutat cooperativa de Sant 
Pere i Sant Pau, barri de Tarragona, ubicat vora la carretera que va a Santes 
Creus i  al  Pont d’Armentera,  barri  que es formà a començaments dels  anys 
setanta. Ja és de dia!

En aquest lloc ens havíem de trobar amb el Jordi Albareda, que serà un 
més d’aquest pelegrinatge a Sant Magí.  L’esperem.

7,39 – Ha arribat el Jordi Albareda i continuem. Traspassem la carretera i 
pugem pel camí vell dels Pallaresos.

7,43 – Ens aturem dalt de la pujada, prop d’uns nous habitatges. El Josep 
Rovira prepara la seva màquina de retratar,  amb disparador automàtic,  i  així 
podem fer-nos una foto  tots  d’una vegada.  Darrere nostre,  albirem la  nostra 
costa tarragonina. Quan va ser l’hora de revelar aquesta fotografia resulta que 
va quedar massa fosca i ens vam quedar amb les ganes.

7,47 – Passem a tocar les noves edificacions que ha destruït un tram del 
camí vell.  Més endavant hi torna a haver camí que segueix direcció Nord, el 
camí és planer.

7,50 – A la nostra esquerra tenim la pista de pràctiques de l’auto-escola 
Font. A l’Est albirem la muntanya del Llorito.

7,57 – Creuem, altre cop, la carretera que va al Pont d’Armentera. A l’altre 
costat,  agafem un camí que és tancat al pas per una cadena. Deixem un maset 
a l’esquerra amb un tancament de pedra arrebossada amb ciment. Pugem cap a 
un bosquet de pins.

8,04 – Baixem i tornem a fer cap a la carretera del Pont d’Armentera. 
Tombem a l’esquerra. Vora la carretera, a la banda de la costa, hi ha un pal 
indicador, estirat a terra, que assenyala la ruta del GR-7-2 que prové del camí 
vell del Llorito. El Josep Rovira, i uns quants més, l’adrecen a recuperar gairebé 
la seva verticalitat.

Caminem per la carretera a creuar l’autopista de la Mediterrània pel pas 
superior. No es pot fer d’altra manera.

8,10  –  En  acabar  de  creuar  l’autopista,  abandonem  el  GR-7-2  que 
segueix per la carretera d’accés a Mas Enric. Seguim per la mateixa carretera 
del Pont d’Armentera amunt.

8,17 – Deixem la carretera en el km 4 i seguim el camí de mas Granell, a 
la nostra esquerra. Tot seguit continuem per una pista ampla, direcció Nord, que 
davalla  al  barranc  dels  Arcs  i  trobem  una  petita  urbanització.  La  creuem  i 
pugem.

8,23 – Saltem al camí del mas del Pastor. Hi caminem direcció Oest cap 
al mas. Lluu el Sol.

8,25 – Mas del Pastor davant nostre. Rectifiquem el sentit de la marxa i 
baixem suau direcció Nord.
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8,27 – Passem per un caminet amargenat, un xic elevat sobre el terreny. 
El terra és blanc de la rosada glaçada.

Pugem pel camí que decanta més a la dreta.

8,30 – Torre d’alta tensió a la vora del camí, a la nostra esquerra. Passem 
sota la línia elèctrica.

8,31 – Creuem l’oleoducte soterrat d’ENAGÀS.

8,32 – Arribem a la urbanització que es troba al camí del mas dels Frares. 
Hem de fer un gran sifó. Hi ha un munt de gossos que engeguen un gran xivarri 
en passar-hi nosaltres.

8,40 – Empalmem perpendicularment en un camí pavimentat, vora unes 
naus que queden a la nostra dreta. Tenim la carretera del Pont molt a prop. 
Seguim direcció nord pel camí pavimentat.

8,43  –  Deixem  aquest  camí  un  cop  passada  l’última  casa  de  la 
urbanització i seguim, a mà dreta, un camí carreter.

8,45 – El camí carreter passa, ara, per conreus d’avellaners. Sentim les 
campanades de l’església dels Pallaresos.

8,50 – Trobem un home que va acompanyat d’un gos i resulta que el 
Figueras el coneix. Es tracta, segons ens diu, del “Pep” dels Pallaresos. 

8,53 – Anem, ara, entre pins i en sortir del  bosc albirem el poble dels 
Pallaresos. Cap allà hi anem de baixada.

9,00 – A la nostra dreta tenim la pista poliesportiva del poble. Hi entrem 
pel carrer Clotes. De nou, sentim dringar les campanes.

ELS  PALLARESOS  (Tarragonès):  el  nucli  urbà,  petit  i  pintoresc,  és 
damunt  d’un  turó  de  125 m d’altitud i  prop  de la  partió  del  terme del  de  la 
Secuita.  L’arquitecte tarragoní,  Josep M. Jujol  i  Gibert,  hi  ha deixat un ampli 
mostrari de la seva genialitat: la Casa Andreu, la reixa de Casa Solé, la reforma 
de la casa d’Emília Fortuny i els altars laterals de l’església parroquial de Sant 
Salvador. Però, l’obra més valuosa és la Casa Bofarull, fantasiosa a les façanes 
i plena de detalls, amb una bellíssima galeria posterior damunt un arc parabòlic 
que conserva, encara que deteriorades, pintures al·legòriques de les estacions 
realitzades pel  mateix  Jujol.  L’element  més important  de  la  casa és  l’escala 
interior  i  la  torratxa  que  la  cobreix.  El  conjunt  té  una  extraordinària  riquesa 
espacial i resta coronat per un àngel-parallamps que en un principi fou dissenyat 
perquè  pogués  actuar  de  penell.  Digne  de  contemplació  és  la  reixa  que 
protegeix l’obertura triangular de la paret del jardí que dóna al camp: és una 
autèntica meravella feta amb eines velles de pagès.

Fill il·lustre dels Pallaresos és Josep Gols i Veciana (1870-1938), que fou 
director,  des  de  la  seva  creació,  de  l’Orfeó  Tarragoní  i  fundà també l’Orfeó 
Canongí.
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Els principals conreus són la vinya, els cereals, l’avellaner i l’oliver. Les 
carreteres i els camins són l’únic mitjà de comunicació del municipi.

L’any 1787 posseïa 243 habitants. Des del 1860 fins al 1910 experimentà 
una  regressió  en  el  nombre  dels  seus  habitants.  El  seu  nombre  màxim 
correspon a l’any 1920 amb 393 habitants. El 1981 el poblaven un total de 365 
persones. Una característica dels darrers anys és la proliferació d’urbanitzacions 
residencials dins del terme.

A  l’edat  mitjana  els  Pallaresos  era  una  de  les  faldes  o  ravals  de 
Tarragona.  El  municipi  no  disposà de parròquia  fins  a  èpoques recents.  Als 
segles  medievals  la  seva  església  era  una  vicaria  perpètua  depenent  de  la 
parròquia  de  la  catedral  tarragonina.  L’any  1751,  les  seves  rendes  foren 
incorporades a la comensalia anomenada de Sant Pau.

Els Pallaresos celebra la festa major d’estiu el 6 d’agost, festivitat de la 
Transfiguració del Senyor, i la d’hivern a la diada de Sant Sebastià.

9,06 – Sortim del poble per la carretera de Perafort. De seguida, agafem 
el camí que passa vora la nau de Tàrraco Plàstica, direcció Nord.

9,09 – Abandonem el camí que ens conduiria al mas de la Gorra, i també 
a la Secuita, però, aquest camí, està molt embrossat i ple d’esbarzers.

Girem, doncs, a l’esquerra i travessem una tancat amb cadena que pretén 
barrar-nos el pas, encara que en aquests moments la cadena és a terra i per 
tant tenim el pas obert. Caminem vora un marge de conreu, i després per un 
camí  fressat  que  puja  direcció  Nord  al  mas  de  Gibert.  És  l’antic  camí  més 
dreturer que porta a la Secuita.

9,16 – Arribem al mas de Gibert, davant d’una cruïlla de quatre camins, 
seguim la mateixa direcció i deixem el mas a la nostra esquerra. Aviat el camí 
planeja i es decanta cap a la direcció NE.

9,23 – Deixem el bon camí quan emprèn la direcció est, tenim dues torres 
elèctriques quasi juntes. Davallem per la vora d’un bosquet, el camí o sendera 
ha estat llaurat.

A  mitja  baixada  ens  endinsem  al  bosquet  i  seguim  gairebé  la  línia 
elèctrica d’alta tensió que corre direcció NE.

Quan sortim del bosquet seguim un camí carreter que baixa i planeja cap 
a la via del tren.

9,36 – Creuem pel pas a nivell, no ve cap tren. En realitat és l’antiga línia 
de ferrocarril de Saragossa-Reus-Barcelona. Una curta pujada ens porta cap als 
masos de l’Andreu i de l’Hereuet.

Seguim per un camí ample i llis direcció Nord.

9,45 – Després d’un canvi  de rasant  el  camí gira  cap a la  dreta.  Cal 
agafar una drecera que surt del mateix tomb i ens estalvia camí. La sendera va 
entre pins i uns tres-cents metres després retrobem el camí de la Secuita, ja es 
veu el poble. El camí puja i limita amb conreus d’avellaners i vinya i, aviat, som a 
la  carretera  de  Perafort.  En  aquest  darrer  quilòmetre,  com que  s’olorava  la 
menjadora,  la  marxa  s’ha  estirat  i  anem  entrant  al  bar-restaurant  el  Cantó 
segmentadament.
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9,52 – Ja som tots dins del bar amb ganes d’esmorzar. El  Cantó està 
ubicat al carrer de Sant Cristòfol de la Secuita, al “cantó” de l’extrem Sud del 
poble.

LA SECUITA (Tarragonès): el nucli urbà de 170 m d’altitud presenta tres 
sectors ben diferenciats: el vell, l’eixampla del segle XVIII i la urbanització actual. 
La plaça Major és la part originària del lloc, conté la Casa Mallafrè i l’església 
parroquial de Santa Maria. Prop del nucli, l’edifici  més destacat és la Tallada, un 
casal amb arcades ogivals.

L’actual municipi comprèn, a més de la Secuita, els pobles de l’Argilaga, 
les Gunyoles, Vistabella, la caseria dels Masos de la Secuita, l’antiga masia de 
l’Albareda i els antics termes de la Tallada i del Pontarró.

La  Secuita  es  comunica  amb  l’exterior  per  camins,  carretera  i  via  de 
ferrocarril. L’estació del tren és situada a uns 3,5 km del poble i duu el nom de la 
Secuita-Perafort.

Al segle XIV la població i els seus agregats era de 44 focs. Però, al segle 
XV es reduí a 21. A finals segle XVII i començaments del XVIII experimentà un 
creixement  important.  En  el  cens  espanyol  del  comte  de  Floridablanca 
s’apuntaren a la Secuita 494 veïns.

La Secuita  patí  grans mortaldats a  causa de la  disenteria  i  les febres 
terçanes i quartanes motivades per aigües entollades.

L’any 1981 el  municipi  comptava amb 914 habitants. En un principi,  la 
Secuita no constituí una unitat individualitzada sinó que pertangué al territori del 
Codony-Montoliu.

En el  segle  XIII  les  terres  del  municipi  estaven  sota  l’autoritat  de  dos 
senyors  eclesiàstics:  l’abat  de  Santes  Creus  i  l’arquebisbe de Tarragona.  El 
monestir en tenia la jurisdicció civil i l’arquebisbe la criminal.

A la Secuita hi hagué un grup carlí força nombrós. Amb l’extinció de les 
senyories  s’inicià  una  nova  etapa  històrica.  El  nucli  de  les  Gunyoles 
s’independitzà, però a l’any 1842, el municipi, per disposició de la Diputació, fou 
integrat al de la Secuita. L’estructuració del municipi, tal com el coneixem avui, 
quedà enllestida l’any 1846 amb l’annexió de l’Argilaga i Montbui.
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La producció agrícola de la Secuita és la vinya, l’avellana, la garrofa, l’oli i 
els cereals. Les granges de gallines ponedores, de pollastres, de conills i  de 
porcs constitueixen un complement econòmic important. Les activitats industrials 
es  redueixen  a  uns  tallers  de  confecció,  una  fàbrica  de  mobles  i  quatre 
empreses de construcció.

La  Secuita  celebra  les  festes  majors  el  dia  15  d’agost,  festivitat  de 
l’Assumpció de la Mare de Déu; i l’1 de gener, festivitat del Nom de Jesús.

9,52 – Ens disposem a esmorzar, no cal dir que és la cosa que més a 
gust es fa. Tots porten l’entrepà a excepció del Rafel i son fill, que demanen dos 
entrepans,  l’un de tomaca amb pernil  i,  l’altre,  de truita d’ous cargolada.  Els 
entrepans aquí són molt generosos i val la pena demanar-los, el pa és de pagès 
i del dia. Per beure, demanem vi, cerveses i aigua.

L’Agustí és qui regenta aquest bar-restaurant amb companyia de la seva 
dona i de sa mare que és la que cuina. Tots plegats són de Tarragona, l’Agustí 
va  néixer  a  la  Part  Alta,  però els  seus pares  són serrallencs de  naixement. 
L’Agustí  està guillat per les motos, va arribar a competir,  però un dia va ser 
testimoni de la mort d’un company i aleshores va deixar el món de la competició. 

La majoria dels caminadors que s’han apuntat en aquesta caminada no 
han fet mai una excursió tan llarga com la que estem executant, és digne de 
lloança la voluntat que tenen tots de finalitzar-la. No saben al bullit on s’han ficat.

El Manel Rovira fa una recaptació de 500 ptes. per persona i així s’obre 
un primer fons comú de diners per facilitar el pagament de les nostres despeses 
col·lectives. 

Per  acabar  l’estada  al  bar  el  Cantó,  prenem  els  tradicionals  cafès, 
trencats, cigalons i cafès amb llet. El total de la despesa col·lectiva ha estat  de 
1.830 ptes. que, com és lògic, ho traiem del fons comú acabat de crear.
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10,42 – Sortim del bar i ens fem una fotografia tots plegats davant de la 
porta del bar-restaurant. La repetim tres vegades amb tres màquines de retratar 
diferents.

Continuem, caminant per dins del poble. El travessem de sud a nord pels 
carrers més cèntrics. El Manel Rovira compra vi en una botiga i es gasta 100 
ptes. més del fons comú. Més endavant, s’atura un Seat 600 davant nostre, que 
es conduït per un oncle dels germans Rovira. Hi parlem uns minuts.  

Continuem i,  el Manel Rovira i  el Jaume Albareda, compren coca amb 
recapte al forn i es gasten 300 ptes. més del fons comú.

10,55 – En una placeta, el  Rafel  canvia el  calçat  a son fill,  li  treu les 
xiruques que li molestaven, i li fica un calçat esportiu més lleuger.

Ens posem ara tots la barretina al  cap. Des d’un punt de vista còmic, 
semblem tot plegats “els gran barrufets”. El “tapacaps” ens singularitza i la gent 
del  poble  ens  observa  amb  curiositat.  De  fet,  la  barretina  forma  part  de  la 
vestimenta del Cor l’Àncora.

11,00 – Arribem al capdamunt del poble i agafem la carretera que porta a 
l’Argilaga. No hi ha camí, el camí que hi havia de la Secuita a l’Argilaga, és ara 
la carretera, que es va construir damunt aprofitant la plataforma que hi havia. De 
fet, és el camí més curt. Els automobilistes es queden bocabadats al veure uns 
excursionistes  amb  barretina,  donem  una  imatge  típica  i  acolorida  de 
catalanisme.

La moral és molt alta,  lògicament després de l’esmorzar,  i  no pensem 
gens en els quilòmetres que portem acumulats a les nostres cames. Contents i 
satisfets cantem cançons tradicionals de les caramelles.

11,07 – A la nostra dreta queda el cementiri de la Secuita, que hi diu: lloc 
de repòs.  Està  clar  que l’anunciat  repòs no  te  res a veure  amb el  que fem 
nosaltres quan estem cansats, el del cementiri és etern. 

11,13 – Caminant, caminant, fem cap a la intersecció amb la carretera de 
Tarragona al Pont d’Armentera. Davant nostre tenim el poble de l’Argilaga. Hi 
entrem pel carrer Nou.

L’ARGILAGA (Tarragonès):  Poble  del  municipi  de  la  Secuita  de  170m 
d’altitud. La relació de l’actual agregat de l’Argilaga amb la Secuita començà a 
mitjan  segle  XIX.  L’Argilaga  la  formaven  dos  indrets:  l’Argilaga  i  Montbuí, 
relacionats sempre amb el Catllar. Els orígens històrics de l’Argilaga cal situar-
los a la segona meitat del segle XII. Era un lloc de senyoria privada i al segle XV 
pertanyia a Lluís de Montbuí. D’ençà del 1428, a causa d’unes diferències amb 
Joana de Queralt, senyora del Catllar, es constituí un nou nucli de població a 
l’oest  de la  plaça de l’església  amb el  nom de l’Argilaga i  sota dependència 
directa  dels  senyors  del  Catllar.  L’Argilaga  que  restà  a  mans  de  la  família 
Montbuí se l’anomenà Montbuí o l’Argilaga de Montbuí, i la vila nova rebé en 
exclusiva el nom de l’Argilaga. Al segle XVI la dominicatura de Montbuí passà a 
Pere Elies, mentre que l’Argilaga caigué sota el poder dels comtes de Santa 
Coloma, senyors del Catllar.

La Secuita, l’Argilaga i Montbuí, formaren part, durant la Guerra Gran, del 
cantó d’Altafulla.
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L’Argilaga tenia 4 veïns l’any 1719. El cens de Floridablanca apunta 44 
veïns per a l’Argilaga. L’empadronament de 1867 li dóna 193 habitants. El 1940, 
el municipi de la Secuita, tenia 234 habitants a l’Argilaga. L’any 1981 l’Argilaga 
comptava amb uns 150 veïns.

Als  començaments  del  segle  XIX l’Argilaga i  Montbuí  formaren un sol 
ajuntament. A l’any 1846 se’ls annexiona al municipi de la Secuita. Els conreus 
són els mateixos que els del seu cap de municipi.

El conjunt de la plaça de l’església és el més antic. L’antic temple, dedicat 
a Sant Roc, fou enderrocat durant la guerra civil. Acabada la guerra s’edificà la 
nova església.

L’Argilaga celebra la festa major el 16 d’agost, Sant Roc, però la festa 
s’ha traslladat al cap de setmana.

11,13 – Després del carrer Nou, passem a tocar l’església i  enfilem el 
carrer de Sant Roc. En aquest carrer viu la M. Antònia de cal Manyer, una dona 
molt amable que acull els excursionistes, s’interessa per saber a on van i els 
obsequia amb pastes i vi ranci, més energia per caminar. És molt devota de la 
M.D. de Montserrat. També ajuda a les persones necessitades que coneix i les 
tracta amb molta humanitat. És un consol saber que encara queden persones 
així.  Aquesta  vegada  no  ens  aturem  a  saludar-la  perquè  els  organitzadors 
components del Cor l’Àncora així ho han decidit, el motiu és el de fer via i arribar 
al més aviat possible a Santes Creus.

11,21 – Al final del carrer agafem el camí del cementiri, que queda més 
afonat a la nostra esquerra. El camí es torna costerut i per aquest motiu el tenim 
encimentat.

11,23 – Passem vora el cementiri, seguim pel camí que tenim a la dreta i 
deixem el camí vell de Peralta. Pensem que l’itinerari que hem escollit és més 
dreturer.

11,28  –  Masia  a  la  vora  del  camí,  a  mà  dreta.  Els  conreus  són 
majoritàriament de vinya, també podem veure alguns garrofers i ametllers.

11,35 – Passem sota una línia elèctrica d’alta tensió i davallem. Albirem, 
tot seguit, Peralta, Renau i Vilabella, pobles per on hi hem de passar. Caminem 
envoltats de pins.

11,39 – Deixem el camí i ens endinsem al bosc per una drecera. Els dos 
Rafels, pare i fill, que són els cuers, de sobte han perdut de vista, en un canvi de 
rasant, tots els altres caminadors.

Això sol  passar  quan es camina massa de pressa.  El  Rafel  només hi 
havia passat una vegada per aquí i no recorda bé l’itinerari. Els dos, pare i fill, 
agafen un baixador que esdevé embrossat. Han de recular fins a on han perdut 
el rastre i agafar un altre sender més a la dreta que va vorejant un conreu.

El sender empalma perpendicularment amb un camí de carro. El dilema 
és, ara, seguir caminant cap a la dreta o cap a l’esquerra?

Intuïtivament el Rafel decideix seguir, amb son fill, cap a l’esquerra, però 
no n’està convençut i rectifica cap a l’altre sentit. Havent caminat uns metres la 
ruta se separa massa de la direcció Nord i torna altre cop a la que volia fer en un 
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principi. Dubten si van per bon camí, però de totes formes pensa que els deuen 
estar esperant si els han trobat a faltar ja.

El Rafel lamenta que les presses i els neguits no porten enlloc, només a 
una pèrdua de temps.

11,56 – El Rafel comença a recordar detalls que li són familiars, creu que 
està en el bon camí, aviat comença a sentir veus llunyanes, està segur que són 
les dels companys que els estan esperant. 

12.01 – Seguint el camí fressat, de seguida ens retrobem tots a Peralta. 
Es comenta amb ganes l’errada última dels dos Rafels, pare i fill. El Figueras ha 
marxat a la recerca d’ells dos i no ha tornat encara.

Mentre, el Manel Rovira convida a coca amb recapte que ha comprat a la 
Secuita. Si no haguéssim abandonat l’autèntic camí de l’Argilaga a Peralta no 
s’hagués perdut ningú, comenta el Rafel.

Ha tornat el Figueras, ja hi som tots, altre cop. El lloc on som ara presenta 
elements curiosos i acurats. Som a les Cases Noves de Peralta, en canvi,  el 
poble de Peralta, a prop d’aquí,  està totalment arruïnat. Ara, aquí, tenim una 
placeta, amb un pedrís per seure, un pou de pedra i una taula també feta de 
pedra sota uns pinets, i una casa sense teulada. El conjunt s’assembla més a un 
mas que altra cosa.

PERALTA Tarragonès):  Era un poble del  municipi  de Renau de 171m 
d’altitud. Actualment no hi viu ningú perquè no hi ha cap casa sencera, el lloc 
està totalment abandonat. L’edificació més interessant seria l’església, del segle 
XIV, d’on només hi queden d’empeus alguna paret i el campanar d’espadanya 
de dos ulls. L’església de Santa Maria de Peralta posseïa pintures murals del 
segle  XIV,  que  es  conserven  actualment  al  Museu  Diocesà  de  Tarragona, 
conjuntament amb objectes litúrgics i un retaule del segle XV.

Peralta, al fogatjament del 1384, tenia 4 focs. A la darreria del segle XV 
havia augmentat a 6.  L’any 1515 l’habitaven 5 famílies.  L’any 1787 tenia 83 
habitants. Peralta tingué el seu màxim d’habitants l’any 1864 amb el nombre de 
108. Peralta restà despoblada des dels anys mil nou-cents seixanta.

L’origen històric de Peralta cal establir-lo al segle XII. El primer senyor 
privatiu fou Bertran de Montoliu, els descendents del qual tingueren la senyoria 
fins que Joan Gabriel de Montoliu féu donació del lloc al monestir de Santes 
Creus l’any 1477. El monestir del Gaià gaudí de la possessió de Peralta fins la 
dissolució de les senyories. Santes Creus tenia sobre Peralta la baixa jurisdicció 
civil i criminal, mentre l’arquebisbe de Tarragona disposava de l’alta jurisdicció. 
Peralta formà part de la parròquia del Catllar fins l’any 1572, en què l’arquebisbe 
Gaspar  Cervantes  de  Gaeta  disposà  la  unió  de  la  vicaria  de  Peralta  amb 
l’església parroquial de Renau.

Peralta entrà a formar part de la Comuna del Camp de Tarragona del 
segle XV. Malgrat les pèrdues de la guerra de 1936-39, la parròquia de Renau 
encara conserva la creu processional d’argent de Peralta, obra del segle XVII.

L’antic terme de Peralta tenia un únic mas, el de Soler, a la vora del camí 
de Nulles.

Peralta celebrava la festa major el segon diumenge d’agost. La ramaderia 
va ser molt important, també produïa bona quantitat de formatges i tenia fàbrica 
d’aiguardents.
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Després de l’extinció dels senyorius, a començament del segle XIX, tant 
Peralta  com Renau formaren municipi  propi.  Però,  amb la  finalitat  d’estalviar 
despeses decidiren fusionar-se en un de sol, cosa que es realitzà l’any 1842 per 
una ordre de la Diputació Provincial de Tarragona.

12,08 – Reemprenem la caminada. El Rafel encara no ha tingut temps de 
cruspir-se el tros de coca amb recapte. 

Ens endinsem al bosc per un sender, en direcció NE. Hi davallem fort.

12,10 – Som en una petita clariana del bosc, al final de la baixada, on hi 
ha un sembrat. Tot seguit, continuem fent sender per dins del pinar.

En sortir  del  bosquet veiem el poble de Renau davant nostre. El camí 
s’acaba en un conreu de vinya.  Hi  caminem per la banda esquerra,  a l’altre 
costat del conreu hi passa el torrent de Renau.

Al final del conreu passem a gual el torrentet de Peralta. 

12,18 – Per un corriol  pugem a tocar les cases noves de Renau, que 
queden a l’est.

RENAU (Tarragonès): Poble de 175m d’altitud. El nucli  originari  és als 
voltants  de la plaça de l’Església,  resultant  de l’enderroc,  l’any 1876,  de les 
restes del castell feudal. L’església parroquial de Santa Llúcia és la construcció 
més important, conserva  en el seu interior una imatge gòtica de la Mare de Déu 
de Lloret i una altra de la Mare de Déu del Roser, del segle XVII.

Cal destacar, també, la Casa Jaumet, que conté dues arcades gòtiques 
que formaren part d’alguna dependència del castell.

L’economia  de  Renau  és  exclusivament  agrària:  vinya,  garrofers, 
avellaners, olivers, ametllers i cereals.

Renau es comunica amb les poblacions que l’envolten, per carretera i una 
bona sèrie de camins locals.

Renau, en el fogatjament del 1384, tenia 4 focs. L’any 1515 l’habitaven 
onze famílies. La màxima població enregistrada fou l’any 1787 amb 204 veïns.

L’origen històric de Renau cal establir-lo al segle XII. El terme passà al 
domini de la família Montoliu. Reanu fou possessió dels senyors del Catllar fins 
al començament del segle XIV, en què Sibil·la de Requesens l’aportà com a dot 
a Dalmau de Montoliu. Els successors retingueren la senyoria fins a l’any 1685, 
en què Antònia de Cabanilles la vengué a Francesc Perelló, de Tàrrega. En 
morir, deixà la baronia a la seva muller Raimunda de Roger de Lloria, la qual la 
llegà al seu segon marit Joan de Pinós, cavaller de Sant Joan de Jerusalem, que 
convertí la baronia en una comanda l’any 1727. La comanda de Renau va tenir 
cinc comanadors.

Els barons tenien sobre Renau la jurisdicció civil, mentre que la jurisdicció 
criminal la tenia l’arquebisbe de Tarragona.

Renau s’integrà a la Comuna del Camp de Tarragona el segle XVI.
L’any 1981 Renau aplegava un total de 27 habitants, és un dels municipis 

menys poblats de Catalunya. No obstant això, a l’estiu, la població augmenta per 
persones de fora vila. Tot i el poc cens, Renau disposa d’una societat Agrícola 
amb local propi.

Renau celebra la festa major el tercer diumenge de juliol. Mentre que el 
segon diumenge de desembre celebra la festa votada l’any 1781,  en què la 
Mare de Déu de Lloret deslliurà els veïns de les febres que envaïren la comarca.
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Josep Veciana, fill  del poble, ha estat distingit, amb el premi “tarragoní 
fidel” per l’Òmnium Cultural del Tarragonès, per la seva llarga tasca de mestre 
d’escola  en  català  a  la  veïna  població  de  Perafort.  Actualment  és  mestre 
destacat de llengua catalana i ocupa un càrrec dins del consell  de la vila de 
Renau. També ha estat el primer mestre de llengua catalana que ha tingut el 
Rafel.

12,21 – Som al  Raval  i  la  Teularia.  Tot  seguit,  arribem a la  carretera 
d’accés a Renau. El Josep Rovira ens fa una foto a tots de lluny. No entrem a 
Renau, que ens queda a la nostra dreta. Rectifiquem el rumb i continuem, ara, 
pel camí de Vilabella, direcció NE.

La moral dels caminadors no decau, es canten ara havaneres.

12,36 – Albirem el poble de Vilabella. Hi destaca el dipòsit d’aigua damunt 
del campanar de l’antiga església de Santa Maria.

El Rafelet comença a sentir els quilòmetres acumulats a les cames.

12,45 – Passem sota la línia del ferrocarril de la variant de Roda de Barà 
a Picamoixons. El camí és, a partir d’aquí, pavimentat i puja fort cap a Vilabella.

El Rafelet està cansat i puja lentament aquest tram costerut de camí. Son 
pare l’anima, a dalt al poble descansarem, li diu. El Rafel ha pensat de telefonar 
en una cabina de Vilabella i demanar a algú de la família que el vingui a recollir 
a Bràfim, on tenim pensat dinar. S’ha de lloar l’esforç el que està fent aquest 
xiquet de 7 anys. És la seva primera experiència en una caminada llarga.

12,54 – Arriba el primer grup a Vilabella. La forta pujada ha fet una tria 
d’ordre d’entre les facultats físiques de cada u.

VILABELLA (Alt Camp): Poble de 254m d’altitud. El nucli  vell  conserva 
l’estructura que tingué la vila antiga, emmurallada, amb l’església vella en un 
dels extrems. L’antiga església de Santa Maria conserva alguns elements dels 
segles XII-XIII, però és en la major part un edifici del segle XV, d’estil gòtic tardà, 
que fou tancat al culte després de construir-se la nova. La rectoria antiga, que 
conservava elements gòtics i renaixentistes, era fins fa poc seu de l’ajuntament.

L’església parroquial actual, de Sant Pere, d’estil neoclàssic fou bastida a 
mitjan segle XIX, té un gran campanar de planta quadrada i torres octogonals. A 
la rectoria s’hi inaugurà, el 1970, l’interessant museu etnològic del camp, que hi 
amb la col·laboració de tot el poble. Té un gran interès arquitectònic el Casal de 
la família Castellví,  d’arquitectura civil  renaixentista, conegut per Cal Cristi,  el 
lloc on s’alçava el castell de Vilabella.

Josep Vives i Gatell, fill del poble i sacerdot, defensa l’origen de Vilabella 
com  una  vil·la  romana  situada  a  l’església  vella.  Documents  medievals 
l’anomenen Vila Pulcra. 

Vilabella era a la primera meitat del segle XVIII un municipi amb no gaire 
vinya i poques terres conreades. Intensificà l’agricultura a l’època precedent a la 
fil·loxera amb un percentatge força elevat  dedicat a la viticultura.  Malgrat les 
conseqüències de la plaga, mantingué la seva vocació vitícola, que avui supera 
el  60%.  Els  cereals  gairebé han desaparegut  i  els  garrofers,  després de les 
glaçades del 1956, han estat, la major part, abandonats. Als anys seixanta es 
plantaren ametllers, però, més tard, el pagesos han reconsiderat que Vilabella 
és terra  de vi.  Té molta  importància  la  ramaderia:  granges d’aviram i  porcs. 
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També té petites indústries de nines i joguines, rentat i preparació de llanes, i 
metal·lúrgia.

Tot i que, a l’any 1217, Ramon Company i Sança, posseïen Vilabella, la 
senyoria de Guilleuma de Castellvell la vengué a Bernat de Centelles. El 1311 
l’arquebisbe Guillem de Rocabertí va comprar, per 67.000 sous, la dominicatura 
plena del poble per a la mitra tarragonina i l’arquebisbe de Tarragona figurà com 
a únic senyor, amb jurisdicció civil i criminal.

El 1385 el poble fou ocupat militarment per Bernat de Vilademany pels 
enfrontaments de Pere III amb el Capítol de Tarragona. El 1391 fou assaltat el 
call dels jueus pels veïns. El poble es mantingué fidel a la Generalitat i no a Joan 
II a la guerra civil catalana. El 1710 es ratificà a favor del rei-arxiduc Carles.

Vilabella tenia 55 focs el 1358. El 1708 tenia 337 habitants. El 1887 pujà a 
1.430  habitants.  A  partir  del  1900  el  retrocés  fou  constant.  L’any  1981  hi 
habitaven 825 veïns.

A Vilabella, fins el 1940, es fabricaren amb fusta, els sellons i les costelles 
dels collars dels guarniments dels animals de tir.

Al Sud del terme s’han trobat restes de les necròpolis del Pedrós i de les 
Cabeces, així com també traces de la via romana que anava de Tarragona a 
Vila-rodona.

Una interessant consueta, del segle XVI, conservada a l’arxiu parroquial 
informa que existien, com a festes votades, les dedicades a Sant Sebastià, Sant 
Vicenç, Sant Isidre, Sant Roc i Santa Anna.

Les  festes  majors  actuals  són  per  Sant  Pere  i  Sant  Antoni.  Vilabella, 
durant les guerres civils del segle XIX, optà majoritàriament pel partit carlí.

12,59 – Som ja tots dintre del poble. Un segon grup, que va deslligat del 
primer, camina pel carrer d’Avall. Més endavant tenim una placeta on hi ha una 
font  i  bevem  aigua.  En  aquesta  placeta  hi  ha  la  Casa  de  la  Vila,  de  nova 
construcció. Seguim cap al centre de la Vila.

1,10 – Després d’haver  bescanviat  20 duros sencers,  a  l’oficina de la 
Caixa  d’Estalvis  Provincial  de  Tarragona,  en  diverses  monedes,  el  Rafel 
telefona, des de la cabina telefònica, a Tarragona perquè algú vingui a recollir el 
Rafelet  a  Bràfim.  No li  contesta ningú i  decideix  repetir  la trucada a Bràfim. 
Continuem.

1,11 – Som a la plaça de l’Església. Fem reagrupament i hi descansem 
tots plegats. El Rafelet sorprèn, diu que ja no està cansat i que no vol plegar. 
Serà algun petit miracle.

1,15 – Hem de continuar. El Bea, pare, parla amb el professor de dibuix 
del seu fill, el David, que també és al costat del seu pare. El mestre és, a la 
vegada, el mossèn del poble.

Seguim direcció a la carretera de Valls i passem per la plaça del Casal de 
la Vila. Sortim de Vilabella pel carrer de Sant Josep i caminem per la carretera 
de Valls.

1,21 – Fàbrica de nines i joguines a la banda dreta de la carretera, en un 
tomb. Aquí agafem un camí, que voreja el tancament de la fàbrica, i anem rumb 
Nord. Aquest camí ens portarà a Bràfim.
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1,23 – És curiós, a mà esquerra tenim una propietat o parcel·la quadrada 
atapeïda de pins. Potser és el pulmó verd de Vilabella. Potser és el que queda 
d’una bella pineda engolida pels conreus.

Albirem, aviat, el poble de Bràfim i la seva ermita de la Mare de Déu de 
Lloret (Loreto).

1,25 – Sentim unes olors desagradables que provenen d’una granja de 
porcs, molt a prop a uns 50m, a mà dreta.

Més  endavant,  trobem uns  pagesos  que  recullen  els  estris  de  plegar 
olives.  El Manel Rovira els pregunta per la collita d’enguany.  Ha estat  bona, 
diuen. Un gos d’ells ve a saludar-nos fins al mateix camí.

Seguim  caminant,  el  terreny  és  planer.  El  traçat  del  camí  dibuixa  un 
quatre i enfila tot directe a Bràfim.

1,44  –  Entrem  a  Bràfim  per  l’antiga  travessera,  actualment  és  zona 
urbana  i  n’hi  diuen  avinguda  de  Catalunya.  A  l’esquerra  queda  el  Celler 
Cooperatiu.

BRÀFIM (Alt Camp): La vila es troba a 236m d’altitud, al sector meridional 
del  terme.  Els  carrers  són  estrets  i  desiguals  i  centra  la  població  l’església 
parroquial de Sant Jaume de Bràfim, edifici de transició del gòtic tardà al barroc. 
Hi  treballaren  en  la  construcció  immigrats  francesos.  El  1930  es  fundà  el 
Sindicat Agrícola.

El  nom  del  poble  és  d’origen  aràbic.  Fins  al  1570  és  conegut  com 
Abràfim, el 1578 surt el topònim de Bràfim. El terme va ser poblat pels romans. 
L’any 1159, Guillem de Torroja, li concedí carta de població. El 1564  els barons 
de Vallmoll hi tenien la jurisdicció civil i criminal. El comte de Perelada va ser el 
darrer posseïdor del títol senyorial.

Santes  Creus  tenia  el  privilegi  de  franquesa  de  bovatge  i  el  dret  de 
pastura a tot  el  terme.  El  1428 es fundà un hospital  en una casa del  carrer 
Major.

Eclesiàsticament, Bràfim, formà part de la parròquia de Vilabella. Bràfim 
tenia votades festes a Sant Sebastià, Sant Isidre, Sant Roc, Sant Martí, Sant 
Antoni i la Mare de Déu de Lloret.

Tot i ser Bràfim una localitat agrícola, al segle XVIII s’hi criaren cucs de 
seda amb finalitats industrials. Al segle XVII hi consten nombrosos immigrats 
francesos. Bràfim tenia 35 focs l’any 1553 i 928 habitants l’any 1787. Al llarg del 
segle XVIII es produeix la intensificació del conreu de la vinya.

El 1794, Bràfim participà en l’organització dels miquelets per a la Guerra 
Gran. El 1810 i 1813 els francesos profanaren l’església i malmeteren vint-i-tres 
cases. A mitjan segle XIX tenia una escola pública municipal i produïa vi, blat, 
ordi, civada i oli. Criava mules i fabricava teles. El segon diumenge d’octubre es 
feia la fira de les Magranes.

Bràfim assolí el màxim de població l’any 1900 amb 1.132 habitants. El 
1981 tenia 592 veïns.

Vora el poble s’aixeca el santuari de la Mare de Déu de Lloret (Loreto), 
per albergar la imatge que hi portà el 1663 un capellà d’Òdena.

La paraula loreto, en italià, significa un bosc de llorer: un lloret. Loreto és 
el santuari marià més important d’Itàlia. El santuari es construí al voltant de la 
“Santa Casa de Natzaret”. Aquesta relíquia, on visqué la “Verge Maria amb la 
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seva Sagrada Família”, fou portada a Itàlia al segle XIII. Diu la llegenda que la 
Santa  Casa  fou  traslladada  “volant”,  de  forma miraculosa,  per  uns  àngels  a 
Loreto (Itàlia). D’aquí ve que la Mare de Déu de Lloret (Loreto) sigui la patrona 
de l’aviació. La imatge de la Verge amb el Nen, a la població de Loreto (Itàlia), 
està feta tota ella amb fusta fosca de cedre. És considerada també com la Verge 
Negra italiana per  la  foscor  de la  imatge.  Curiós món aquest  de les Verges 
Negres que podrien escenificar la fertilitat de la terra negra.

 Bràfim celebra la seva festa major el 25 de juliol.

1,49 – Una vegada passada l’avinguda de Catalunya caminem pel carrer 
Major.  Entrem al  Centre  Social  i  Recreatiu  de  Bràfim.  En  aquest  local  molt 
espaiós dinarem. En una altra sala annexa hi ha la sala de cinema. Trobem a 
faltar el Josep Rovira, ningú sap on és. Un grup surt a la recerca d’ell, no tarden 
gaire a localitzar-lo, resulta que el Josep s’ha endarrerit degut al canvi de calçat 
que ha hagut de fer a la sortida de Vilabella. Ens ha seguit a distància, sense 
perdre’ns de vista.

1,55  –  Ara,  sí,  ja  som  tots  en  aquesta  gran  sala  del  Centre  Social. 
Disposem de nombroses taules,  n’ajuntarem unes quantes i  així  dinarem tot 
junts. Algú s’acosta la llarg taulell i demana vi, però, oh! cosa rara, no en tenen. 
No obstant això, defora, a l’altre costat del carrer, hi ha una botiga de queviures 
anomenada Armegol. El Manel Rovira, el nostre tresorer, s’hi acosta i compra vi, 
a més d’una llonganissa seca i un iogurt. Tot li val 400 ptes, que paga del fons 
comú.

L’excusa de no tenir vi  en aquest bar és que no fa gaire que s’hi han 
instal·lat.  I  no  demostren  tenir  gaire  experiència  perquè el  més fàcil  és  que 
haguessin anat ells a comprar vi i no nosaltres.

Si tenen, en canvi, cerveses fresques, coca-coles i olives. Dinem a base 
d’entrepans que portem a la motxilla. No cal dir que d’aigua també en portem. 
Dedueixo que no tenen vi perquè aquí tothom dina a casa i el bar no està situat 
en un lloc de pas, per la qual cosa deu ser un bar de poc consum, un bar social 
del poble i de vi tothom en té i en beu a casa.

El  jovenet  Rafelet,  de  7  anys  com  el  Maginet  Pelacanyes,  està  molt 
content i vol continuar caminant fins a santes Creus. No vol que son pare, el 
Rafel, telefoni a Tarragona.

A  les  postres  ens  anem  passant  ametlles,  prunes,  figues  seques, 
avellanes,  dàtils  i  nous,  el  típic  “postres  de  músic”,  el  que es  cruspeixen el 
músics mentre descansen de la seva actuació. 

2,35 – És l’hora del cafè. Prenem cafès, cigalons, cafès amb llet, trencats 
(cortados) el mestre Veciana em va dir que el color del cafè es trenca i no “se 
corta” com diuen en castellà, i copes a dojo. El Manel Rovira i el Rafel Casellas 
es fumen una fària cada u enmig de l’eufòria que hi ha després de dinar. És el 
ritual de “café, copa y puro... éxito seguro”. Estem celebrant la bona marxa de la 
nostra excursió.

3,00 – El Manel paga les despeses de les consumacions, ens ha costat 
2.200  ptes,  que  es  paga,  com  és  habitual,  del  fons  comú.  I  a  continuació 
aixequem el vol.
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3,07 – Sortim al carrer. Sentim olor d’arangada fregida, si no anéssim tips 
ens  faria  agafar  gana.  Anem del  carrer  Major  a  la  plaça  de  la  Vila,  on  és 
l’església, i sortim de Bràfim pel carrer d’Avall.

3,14 – En sortir del poble per l’antiga travessera, després de deixar a mà 
dreta el camí a l’ermita, de seguida agafem un camí carreter direcció N.E.: és 
l’antic camí reial de Vilabella al Pont d’Armentera. Albirem Montferri a l’est, a la 
riba esquerra del Gaià.

Tot seguit el camí es bifurca, cal seguir pel de l’esquerra. Més endavant, 
en una intersecció de tres camins, cal triar el de la dreta que ens apropa més al 
curs del riu Gaià.

3,28 – Mas d’Infants a la dreta del camí, un caminet hi baixa. Després, a 
la banda esquerra, un xic elevat, veiem una esvelta torre amb penell, és la Torre 
dels Garrigues. Continuem direcció nord.

3,30 – Davant albirem, ara, Vila-rodona, on farem cap aviat. Més a prop, 
al N.E., podem veure el lloc de Vilardida. Enmig de les dues poblacions passa 
l’autopista de peatge, o de pillatge, que va a Lleida i Saragossa.

3,37 – El camí és, ara, pedregós i roquer.

3,43 – Saltem a la carretera que va del Vendrell a Valls. Els dos Rafels, 
capdavanters,  la  travessen  decidits,  després  d’assegurar-se  que  es  pot  fer 
sense perill. I enfilen ràpidament el camí que continua per l’altra banda, direcció 
nord i que s’acosta perpendicularment a l’autopista. 

Sembla que no segueix  ningú més,  el  Figueras i  el  Bea han posat  el 
dubte de creuar la carretera i o de seguir per la carretera rumb Est a creuar el 
Gaià aprofitant el  pont de la carretera.

El Rafel els crida perquè travessin la carretera, que el Gaià es pot creuar 
igualment sota l’autopista, el  llit  és ample i poc cabalós, a més hi ha pedres 
grosses que fan de passera. Pel lloc que proposa el Rafel ens estalviem camí i 
la marrada per Vilardida.

Al  final  tothom  hi  està  d’acord  i  es  travessa  la  carretera  de  Valls  al 
Vendrell. Caminem plegats de nou. Davant nostre tenim l’omnipresent autopista 
amb força trànsit. 

3,55 – Quan som a tocar l’autopista,  que més endavant  anirà gairebé 
paral·lela  a  l’Ebre,  no  passem  pel  pas  inferior  existent,  davallem 
perpendicularment al riu Gaià, direcció Est.

4,01 – Travessem el curs del riu saltant per damunt de pedres molt ben 
col·locades. No hi tenim problema i, a més, és divertit. Un cop hem travessat el 
Gaià  pugem  per  una  canalera  de  formigó  que  és  el  desguàs  de  l’immens 
terraplè. Saltem al camí de servitud de l’autopista i hi caminem direcció est.

4,06  –  Hem  fet  cap  al  camí  carreter  que  ve  de  Vilardida,  per  on 
haguéssim vingut si haguéssim fet la ruta del Figueras i el Bea, aquest camí ens 
portarà a Vila-rodona. Caminem rumb Nord.
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4,15 – Albirem l’airós campanar de Vila-rodona, que sobresurt per damunt 
d’avellaners i ametllers. L’itinerari és planer, i un xic elevat, gairebé paral·lel al 
curs de l’aigua del Gaià, que circula en sentit oposat al nostre. Entre el camí i el 
riu,  queda una franja de terra conreada, és la fèrtil  horta de Vila-rodona.  En 
arribar a les primeres cases del poble, un indicador assenyala l’existència d’un 
columbari romà, un cementiri romà on es guardaven en recipients les cendres 
del  morts incinerats en època romana.  El  terme de Vila-rodona fou altament 
romanitzat.

Teníem decidit d’anar a visitar el columbari, però potser gastarem més 
temps del previst  i  se’n farà de nit  abans d’arribar a Santes Creus. Així  que 
decidim de visitar-lo en una altra ocasió,  en una caminada a Montserrat, per 
exemple.

4,29 – Entrem finalment a Vila-rodona. Anem pel carrer principal.

VILA-RODONA (Alt Camp): la vila s’alça a 259m d’altitud, en un turó a 
l’esquerra  del  Gaià dominat  per  les  imposants restes del  Castell.  Les cases 
s’enfilen pels vessants del turó. Destaca l’església parroquial de Santa Maria, 
edifici  barroc  neoclassicitzant  bastit  el  1793-97  damunt  un  anterior  temple 
romànic.  De  l’antic  convent  dels  Dolors,  de  servites,  resten  les  parets 
esbatanades de la seva església de Sant Llorenç, fou cremat i saquejat el 1835. 
El poble es fortificà durant la Primera Guerra Carlina i l’església s’utilitzà com a 
magatzem de vi.  La capella de Sant Joan, de l’antic hospital,  també està en 
ruïnes. L’actual casa de la vila es bastí el 1856. Al convent carmelità s’instal·là, 
el 1975, el museu municipal que conté restes ibèriques i romanes trobades. La 
cooperativa agrícola es construí el 1919. El pont vell romà fou arranat per una 
riuada.

Vila-rodona surt documentada, per primer cop, el 959 amb el nom de Villa 
Rotunda, al bastir-se el castell de Freixà i el seu terme. El poble es trobava sota 
la jurisdicció  del  bisbe de Barcelona.  El  bisbe va baratar  amb Santes Creus 
l’honor de Vila-rodona, mantenint la senyoria. Tingué molins i fargues i comptà 
amb una jueria. A la guerra dels Segadors, Vila-rodona, formava part de la línia 
defensiva de les tropes castellanes.

El 1358 la parròquia tenia 136 focs. Arribà al seu zenit el 1887 amb 2.171 
veïns i la davallada el portà, el 1981, a 1.042 habitants.

El poble fou ocupat pels francesos l’any 1808. El 1811, Campoverde, hi 
instal·là la caserna militar de les tropes espanyoles.

Al  començament del  segle XX hi  havia una fàbrica de paper i  una de 
vidre, així com d’altres de tèxtils, farineres i elèctriques mogudes pel Gaià. El 
primer diumenge de novembre es feia una important fira de bestiar de càrrega.

En el seu terme hi han estat localitzades una vintena de vil·les romanes, 
en un document del 1160 es fa esment de “l’antiquitatem Vilarredon”. El terme 
era  travessat  per  l’aqüeducte  romà  que  duia  les  aigües  del  Gaià  cap  a 
Tarragona. La resta romana més important és un columbari,  una construcció 
funerària del segle I. Les parets contenen petits nínxols per guardar-hi les urnes 
que recollien les cendres. En aquests moments, la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Tarragona i l’ajuntament de Vila-rodona, realitzen conjuntament la 
restauració del monument, que ha estat adquirit pel municipi. Malauradament, la 
reconstrucció del columbari no és del tot allò més feliç, uns tirants de ferro, que 
sostenen les panxudes parets exteriors, enlletgeixen el conjunt de l’obra.
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Avui  dia  el  conreu  principal  és  la  vinya  en  un  50%  de  les  terres 
conreades. Els ametllers han experimentat un gran augment en els darrers anys. 
Els cereals només es fan a les terres on s’ha arrencat la vinya. Es mantenen els 
olivers  al  voltant  de  les  parades.  També  s’hi  conreen  avellaners.  Dins  del 
municipi hi ha fàbriques de cartró, filatures i tèxtil. Hi ha una cooperativa agrícola 
que  embotella  vi.  Part  de  la  collita  de  raïm  se  sol  vendre  a  les  indústries 
d’escumosos de Sant Sadurní d’Anoia.

Les festes són el 19 de gener, el 15 de maig i el 10 d’agost. A l’ermita de 
la Mare de Déu hi té lloc un aplec el dilluns de Pasqua.

4,30 – Deixem el llarg carrer i girem a l’esquerra, baixant. Som davant de 
l’entrada  de  l’església  parroquial  de  Santa  Maria.  Hi  ha  una  font.  Parem  i 
descarreguem les motxilles. A la banda Oest de l’església hi ha la gran plaça 
dels Arbres. Sonen les campanes!

A l’altra banda hi ha el bar Miami, al qual accedim alguns de nosaltres. 
Demanem cerveses,  i  altres  begudes,  per  calmar  la  set,  finalment  el  Manel 
Rovira paga 300 ptes. pel total de les consumacions.

4,41 – No podem entretenir-nos massa per por a què se’ns faci de nit. 
Així, doncs, hem de tornar a caminar. Tornem, rumb est, cap al carrer principal, 
que és el més recte i llong del poble.

Hi anem caminant fins que el carrer s’enfila fort, llavors l’hem de deixar i 
tombar a l’esquerra tot passant per sota d’una arcada.

Els veterans han volgut gastar una broma als novells no avisant-los del 
canvi de rumb perquè pugessin tota la costa amunt, però no ha resultat,  han 
dubtat de seguir avançant i han intuït el canvi d’itinerari. El Figueras, el Bea i el 
Rafel, que s’havien col·locat els últims expressament per riure la innocentada, 
els  ha  sorprès  que  s’hagin  adonat  a  temps;  encara  que  altres  vegades  ha 
funcionat.

Així, doncs, sortim de Vila-rodona plegats per l’avinguda de l’Alt Camp, 
una avinguda descafeïnada que té el paviment de terra i amplada com tots els 
altres carrers.

Després  seguim  pel  camí  carreter  que  condueix  a  Aiguamúrcia  i  que 
voreja els horts. En una bifurcació trobem un cartell escrit en català amb moltes 
faltes d’ortografia, tantes que convindria refer-lo, tot i que s’agraeix la voluntat 
que hi ha posat el que l’ha retolat.

Agafem el camí que baixa en direcció a la Farga. El camí passa ara entre 
conreus. 

4,56 – Albirem, per primera vegada, Santes Creus, final de l’etapa d’avui. 
Mentre, a l’esquerra, el riu Gaià avança formant curiosos meandres en el seu 
trajecte.

Els  raigs  del  Sol  es  van  apaivagant,  ja  prop  del  principi  de  la  seva 
davallada final.  A la vegada, damunt nostre, podem observar la silueta de la 
Lluna quasi rodona. Avancem direcció Nord.

5,00 – En aquest punt el camí es troba interromput pel curs del riu Gaià i 
s’ha de travessar a gual. Anys enrera hi havia una palanca (tauló de fusta) que 
facilitava el pas, però avui no hi és. La sequera de l’estiu ha reduït molt el seu 
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cabal  de tal  manera que podem creuar-lo per damunt de pedres col·locades 
estratègicament per alguna persona. També es pot travessar a gual descalços.

Hi ha ganes de passar-s’ho bé i de divertir-se mentre s’executa el pas en 
fila índia.  Es tiren pedres al  riu per  esquitxar  tal  com anem passant.  Es fan 
fotografies  i  s’espera  pacientment  que algú  de  nosaltres  perdi  l’equilibri  i  es 
banyi les sabates i mitjons.

Un cop creuat el Gaià, sense cap incidència destacada, seguim caminant 
direcció Nord. Ens enlairem per un sender vora el curs del Gaià, que queda ara 
a la nostra dreta.

5,05 – Passem a certa altura per un tram de sender molt esquifit degut a 
les ensulsides de les parets de la conca del riu que l’aigua ha anat gratant. S’hi 
passa ben just. No tardarà molt a desaparèixer aquest tram. Passada aquesta 
dificultat el camí torna a ser normal.

5,08 – Creuem perpendicularment la carretera d’accés a Aiguamúrcia i 
continuem amb la mateixa direcció per la vora d’un conreu d’ametllers. Tenim un 
caminet, tocant a la nostra esquerra, tapat d’esbarzers.

5,11 – Davallem per una barrancada i girem cap a l’est, baixant per un 
camí que es dirigeix perpendicularment a la carretera d’Aiguamúrcia.

5,13 – Trepitgem la carretera i hi caminem ara direcció nord, de seguida 
passem el pontet sobre el riu Gaià. Tenim uns habitatges, a la dreta, tocant a la 
carretera.

A partir d’ara caminarem sempre per carretera fins a Santes Creus, no 
tenim cap més via alternativa.

5,17 – La carretera fa un tom a la dreta i entrem al poble d’Aiguamúrcia.
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AIGUAMÚRCIA (Alt Camp): Poble de 373m d’altitud. El seu origen prové 
d’un  extrem  de  l’antiga  jurisdicció  de  l’Albà.  La  seva  demarcació  actual  és 
formada per  la  dels  antics municipis  d’Aiguamúrcia,  l’Albà  i  Selma i  algunes 
petites quadres com les dels Gaians i Ramonet, la  Portella, Manlleu de Selma i 
la de Santes Creus. La Planeta és un barri del Pont d’Armentera, però del terme 
d’Aiguamúrcia.

De la forma antiga del seu nom, Aqua Murcia, algú creu que vol significar 
“aigua entollada” o altre tipus d’aigua. Però, els vells documents donen sovint 
altres variants, com la de “Dayna Murcia” el 1192.

El 1179, la seva jurisdicció era disputada al monestir de Santes Creus per 
Eimeric d’Espiells i Bernat d’Albà, però finalment aquests vengueren el domini al 
monestir per la seva proximitat al gran cenobi. Era un lloc gairebé despoblat, el 
1553 tenia només 4 famílies, mentre que l’Albà en tenia 10.

La  població,  situada a  la  riba  esquerra  del  Gaià,  fins  fa  poc no  tenia 
església parroquial, era la de Santes Creus i abans ho havia estat la de Santa 
Llúcia,  a  l’entrada  del  clos  monàstic.  L’església  parroquial  de  Santa  Maria 
d’Aiguamúrcia és de construcció moderna. El poble, que té una cinquantena de 
cases, és gairebé al límit municipal amb Vila-rodona, tot i que és el més extens 
de la comarca. Té cases per a l’estiueig.

Aiguamúrcia  és  un  terme eminentment  rural,  format  per  petits  nuclis  i 
masies. El conreu més important és la vinya. Des de fa anys venen el raïm als 
xampanyers  de  Sant  Sadurní  d’Anoia.  Al  cereal,  cada  vegada,  se  li  dedica 
menys terres. D’olivers n’hi ha pocs. També hi ha ametllers. La ramaderia i la 
cria d’animals de granja completen les activitats econòmiques.

El municipi  ha experimentat,  entre el  1860 i  1960 una disminució d’un 
miler  d’habitants.  El  1860,  el  moment  de  més  forta  densitat  demogràfica,  el 
poble d’Aiguamúrcia tenia 32 famílies.

Les festes majors són el 15 d’agost i el 13 de desembre.

5,18 – Sortim del poble d’Aiguamúrcia i, a la primera intersecció, girem a 
l’esquerra tot seguint la direcció que assenyala un indicador cap a Santes Creus. 
La nostra marxa s’adreça, altre cop, cap al nord.

Albirem el gran monestir  cistercenc molt proper. El Rafelet marxa molt 
animat i, en veure que s’acosta el final, accelera i ràpidament es col·loca al grup 
capdavanter. Se’l veu molt fresc, qui ho diria que porta caminant des de les 7 del 
matí.

5,29 – La carretera passa la riera de Rubió. Aquí retrobem el camí marcat 
de blanc i vermell, que correspon al GR-7-2 que ve d’Alió. Aquest camí o sender 
de llarg recorregut el seguirem demà fins a la serra de Formigosa.

Continuem caminant cap a Santes Creus. De seguida, a mà esquerra, 
tenim una gran bassa i unes naus que guarden aigua embotellada marca: “Font 
dels Avellaners de Santes Creus”.

5,34 – A la dreta tenim l’entrada a la urbanització: els Manantials. Plana 
del Molí.

El Rafelet, que camina a duo amb el Sergi Castaño, està neguitós per 
arribar el primer a Santes Creus. Porta tanta fal·lera de guanyar que li pregunta 
al seu rival, el Sergi Castaño, si li farà “sprint”.
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5,37 – Tenim a la banda esquerra, per fi, la frondosa albereda de Santes 
Creus, una notable i atractiva esplanada a tocar el Gaià, farcida d’àlbers i de 
nombroses fonts, condicionada per passar-hi unes bones hores d’esbarjo i de 
descans. La Diputació de Tarragona hi té cura.

5,42 – Som ja a Santes Creus, hi entrem pel carrer principal anomenat 
Pere III, que condueix fins al monestir.

El Rafelet Casellas, amb un esperit competitiu molt ambiciós, se sent molt 
cofoi d’haver arribat el primer. És la primera vegada que camina 33km en un sol 
dia, un èxit per a un xiquet de 7 anys.

SANTES CREUS (Alt Camp): Poble del municipi d’Aiguamúrcia, de 320m 
d’altitud.  És  anomenat  pel  seu  famós  monestir.  Va  originar-se  degut  a  13 
famílies que el 1843 van instal·lar-se a les cases dels monjos jubilats. El 1857, 
s’instal·là  a  l’antic  palau  abacial  l’ajuntament  d’Aiguamúrcia  i  el  poble 
esdevingué centre religiós i administratiu del municipi. Tenia 19 famílies l’any 
1860  i  135 habitants  l’any  1960.  Santes  Creus  ha  esdevingut  actualment  el 
centre del municipi modern. És la capital administrativa i centre real del terme 
d’Aiguamúrcia.

És  una  població  que  viu  de  l’agricultura  i  del  turisme.  Té cooperativa 
agrícola independent de la d’Aiguamúrcia, fundada l’any 1918.

A l’estiu algunes cases de l’antic monestir, que donen a la plaça de Sant 
Bernat,  són  habitades  per  estiuejants.  També  n’hi  ha  d’altres  fora  del  clos 
monàstic.

5,42 – Caminem, via sud, pel carrer de Pere III,  edificat solament a la 
banda oest on es troben la majoria d’establiments comercials.

El dia comença a fosquejar.

5,43 – Anem entrant a l’hostal Grau i descarreguem les motxilles a terra 
tot esperant anar cap a les habitacions que tenim reservades.

Després d’intercanviar unes paraules de salutació i de benvinguda, amb 
el Sr. Grau, anem cap a les nostres cambres assignades:

Habitació núm. 25, Sergi Castaño, Francesc Elies i Josep Rovira.
Habitació núm. 12, Manel Rovira i Maite Dalmau.
Habitació núm. 20, Jordi Albareda i Jaume Albareda.
Habitació núm. 24, Josep M. Fortuny i Jordi Amenós.
Queden algunes habitacions que encara no estan llestes i aprofitem per 

veure la pel·lícula de la TV: El Sol dels Inques (versió en espanyol) .

5,57  –  Ja  tenim  preparades  les  habitacions  que  faltaven.  Baixem les 
escales i ens distribuïm de la següent manera:

Habitació núm. 16, Joan Figueras i Rafel Casellas amb el seu fill.
Habitació núm. 14, Francesc Llunart i Leopoldo Buyó. 
Habitació núm. 15 Joan Bea i David Bea.
Habitació núm. 17, Joan Samper i Montse Serres.

6,50  –  Acaba  d’arribar  de  Tarragona  la  dona  del  Rafel  i  la  mare  del 
Rafelet,  la  Pilar  Miró,  amb  la  idea  de  traslladar  amb  cotxe  el  Rafelet  a 
Tarragona, després de la magnífica caminada que ha realitzat. El Rafelet ja s’ha 
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dutxat  i  es  troba  relaxat  i  descansat.  La  dutxa  tonifica  i  treu  la  meitat  del 
cansament,  per  la  qual  cosa manifesta que no vol  tornar  a  Tarragona i  que 
desitja continuar demà cap a l’ermita de Sant Magí de la Brufaganya. Però, son 
pare que ja sap que l’etapa de demà, tot i que no sigui sencera, és dura i de 
muntanya  -no  hi  ha  cap  poble  pel  camí-  és  millor  que  torni  a  Tarragona  i 
descansi.

7,02 – Després de la dutxa i de vestir-nos amb roba neta, anem coincidint 
a la sala de la televisió, davant del taulell del bar. La nostra autoestima és alta, 
ben  alta,  després  d’haver  finalitzat  la  primera  etapa.  Tothom està  content  i 
satisfet  d’haver  arribat  sa  i  estalvi  a  Santes  Creus.  Comentem  plegats  les 
anècdotes i curiositats que s’han succeït al llarg del dia, mentre prenem alguna 
beguda refrescant. La despesa de les consumacions del bar ens costa 1.300 
ptes., que es paga del diners que queden encara del fons comú

El Sr. Grau ens diu què és el què hi haurà per sopar perquè anem triant: 
de primer, sopa i verdura; de segon, fricandó (el plat preferit del Rafel) o bistec 
amb patates o peix. Aquest segon plat provoca molt dubtes a l’hora de triar, tant 
que surten més plats que comensals, al Sr. Grau l’atabalem, però ell s’ho pren 
tot rient.

7,30 – El Rafelet ens diu adéu, se’n torna cap a Tarragona amb sa mare i 
una amiga, la Pepi Ortega, que condueix el cotxe. El Rafelet s’ha resignat a 
abandonar-nos, malgrat que la idea de continuar amb tots nosaltres encara no li 
ha marxat del cap. Ha estat una bonica experiència per a ell que difícilment se li 
esborrarà. Son pare li desitja una feliç tornada a Tarragona.

El Josep Rovira ens avisa que demà hem de sortir a les 6 del matí, tot i 
que encara no s’hi veurà, si volem arribar a temps a la Missa de Sant Magí 
Lluny. 

Durant  aquest  plaent  descans,  es  parla,  de  forma  amena,  d’altres 
activitats que executarà el Cor l’Àncora amb motiu del seu 125è aniversari.

7,44 – Finalment s’accepta anar plegats a la Missa de 8, avui dissabte, 
que fan al monestir. 

7,48 – Anem sortint de l’hostal Grau. La primera construcció monacal que 
es troba és el portal d’accés al primer recinte que s’obre a la plaça on hi ha 
l’església  de  Santa  Llúcia.  L’església  actual  es  bastí  l’any  1741  damunt  del 
primitiu  temple  romànic,  és  una  senzilla  construcció  d’una  sola  nau  amb  la 
façana esgrafiada.

A tocar seu s’obre l’entrada al segon recinte monacal, el Portal Reial o de 
l’Assumpta, de la fi del segle XVIII amb diversos elements barrocs i no exempt 
de  grandiositat.  El  portal  dóna a la  gran  plaça  allargassada de Sant  Bernat 
Calbó, on figura, el Sant, damunt d’una monumental font de pedra feta al segle 
XVIII. Al tombant de la plaça es troben els antics edificis que donaven sopluig a 
les dignitats del monestir i  als monjos jubilats. El més notable és el palau de 
l’Abat, possiblement la resta més notable de l’antic Hospital de Sant Pere dels 
Pobres,  on  ara  s’estatgen  diversos  serveis  comunals  de  l’ajuntament 
d’Aiguamúrcia. 

Al fons de la plaça hi ha la part monumental del monestir, emmerletada 
des de Pere III. La porta principal data del segle XII, és romànica de punt rodó 
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coronada per un immens finestral gòtic. A l’extrem oposat s’obre la porta d’accés 
exterior al claustre gòtic, que s’utilitza actualment com entrada per als turistes 
que visiten i volen admirar aquesta bella obra.

7,55 – Entrem per la porta que mena a l’església. L’interior té planta de 
creu llatina amb tres naus romàniques i cinc capelles absidals. Són de destacar 
la rosassa i alguns dels finestrals romànics que conserven els vitralls originals, 
datables  al  segle  XIII.  L’altar  major  és  de  factura  barroca,  obra  de  Josep 
Tremulles. El retaule es troba mal conservat, segons podem observar.

Dins de l’església s’aixequen els mausoleus de Pere el Gran i de Jaume II 
amb Blanca d’Anjou, dues de les millors peces sepulcrals del gòtic català.

8,00 – Comença la Missa oficiada pel capellà Emilià Clemente. Tot just 
començar, el mossèn dedica una salutació cordial a tots els presents, cantaires i 
simpatitzants del Cor l’Àncora. Felicita la Societat Coral pel 125è aniversari de la 
seva fundació i ens desitja, per a demà, una feliç caminada envers al paratge de 
Sant Magí de la Brufaganya. El mossèn coneix les activitats que porta a terme 
la Societat, fins i tot comparteix amistat amb alguns dels seus components.

Passada  la  Consagració,  el  Manel  Rovira,  el  Josep  Rovira,  el  Josep 
Fortuny, el Jaume Albareda, el Jordi Albareda, el Sergi Castaño, el David Bea, el 
Joan Samper i el Joan Bea, interpreten majestuosament el “Pater Noster” del 
mestre Benaiges. Cal destacar l’excel·lent acústica que disposa el recinte del 
temple. L’acte és senzill, però emociona.

En  acabar  la  Missa,  el  capellà  Emilià  Clemente,  torna  a  esmentar  la 
Societat Coral i encoratja els seus components a continuar aquesta lloable tasca 
cultural  i  patriòtica,  a  la  vegada  que  demana  que  tots  els  components  es 
considerin una anella més de la gloriosa cadena que va començar ara fa 125 
anys. Gràcies a tots els avantpassats cantaires, avui, podem celebrar que fa 125 
anys va néixer  a Tarragona aquesta activitat  cultural  tant nostra.  Gràcies als 
avantpassats  i  presents  cantaires,  els  seus  futurs  integrants  podran  anar 
celebrant més aniversaris.

8,45 – Tornem cap a la fonda molt emocionats per les mostres de suport 
que hem rebut del mossèn Emilià Clemente. Com a anècdota cal dir que, a part 
de nosaltres,  ha assistit  a la Missa tan sols una persona més, ha estat  una 
celebració de l’Eucaristia molt familiar.

La comunitat clerical té paraules molt més encoratjadores envers la tasca 
nacionalista que els propis polítics, la fe cristiana és del poble que la practica, el 
poble català ha d’estar orgullós dels seus cristians catalans. 

9,00 – Som a l’hostal Grau on tenim la taula parada per sopar. No cal dir 
que hi  ha força gana i  ens anem col·locant  en una taula  llarga que ens ha 
preparat l’hostal.

El mossèn Emilià Clemente també soparà aquí, però en una altra taula 
més a prop del televisor.

Del sopar tot és bo i  el  vi  excel·lent. Tots estem animats i hi ha força 
gresca, la que hi pot haver en una taula de disset persones.

9,50 – És l’hora de les postres i tot seguit dels cafès i complements. El 
mossèn  s’ha  afegit  a  la  nostra  taula  i  uns  quants  components  de  la  marxa 
engeguen una conversa molt animada amb ell. El mossèn comenta que, a la 
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seva parròquia, conserva l’arxiu del nucli deshabitat del Montagut, on el poden 
consultar tots aquells que hi tinguin ascendents. Diu que coneix molt bé el Sr. 
Tost, l’antic mestre del Cor. A la parròquia de les Pobles ha fet un museu amb 
les antigues eines de la pagesia de l’abandonada masia de can Parès, les fustes 
d’uns gran bocois de vi que hi havien a l’esmentada masia, ara ocupen part del 
terra de la parròquia. Al mas de l’Acordió, del terme de les Pobles, es reunien 
els veïns el dia de festa major per celebrar-hi ballades. A més, l’amo animava 
les cerimònies, com batejos, quan era requerit al terme.

Per tots aquest indrets, que ha esmentat el mossèn, demà ens hi tocarà 
passar. 

Al  final  de  l’animada sobretaula  encarreguem els  entrepans per  demà 
esmorzar, que farem enmig de la ruta. El sopar i dormir d’avui ens costa 1.600 
ptes. per cap.

Abans  d’anar  a  dormir  encara  segueix  l’eufòria  col·lectiva  i  brindem 
plegats amb una copa de xampany català: 

-Que demà arribem tots sans i estalvis a Sant Magí!

11,00 – Anem a gitar-nos, demà ens llevarem d’hora. Bona nit, Santes 
Creus!

MONESTIR  DE  SANTES  CREUS,  8  SEGLES  D’HISTÒRIA:  Antic 
monestir de l’orde del Císter, o del Cistell (Cîteaux en francès), de Santa Maria 
de Santes Creus, a l’esquerra del Gaià, terme d’Aiguamúrcia.

L’any 1152, era l’Abadia de Valldaura (Vallès Occidental). Les gestions 
per al trasllat, després del fracassat assentament a Ancosa, culminaren amb la 
cessió, l’any 1158, per Ramon Alemany del territori de Santes Creus, on s’anà 
arrelant i fonamentant el seu futur esplendor.

El primer abat en aquesta última ubicació fou Pere de Valldaura, que feu 
prosperar  l’obra  cistercenca  en  una  plurivalent  manifestació  arquitectònica-
artística, religiosa, social i cultural.

L’abat Pere de Santes Creus governà l’abadia uns vint-i-set anys.
El  successor,  l’abat  Hug,  fou un jerarca constructor i  prosseguí  a bon 

ritme  les  obres  monumentals.  L’any  1191  inicià  l’edificació  del  grandiós 
dormitori, el Capítol, el parlador i la sala dels monjos i escriptori. Governà quinze 
anys.

Fou  succeït  per  l’abat  Bernat  d’Àger,  que  continuà  les  edificacions 
monumentals. L’any 1211 obrí al culte la nova i actual església, la comunitat de 
quaranta-cinc monjos oficià el culte el dia de la Pentecosta.

El seguí un abadiat una mica gris, el de Ramon de Rifar que cenyí  la 
mitra quatre anys (1222-1226).

Sant Bernat Calbó fou la figura més albirable de l’abadiologi de Santes 
Creus durant la primera meitat del segle XIII. El seu abadiat només durà vuit 
anys perquè a la darreria de l’any 1233 ja havia estat elegit bisbe de Vic. Fou un 
personatge estimat pel rei Jaume I que el nomenà jutge a l’afer del bisbat de 
Mallorca,  tingué influència  decisiva a l’hora d’aconsellar  a personatges de la 
noblesa que acompanyaren el jove rei a l’aventura històrica de la conquesta de 
Mallorca.

El  monestir  ràpidament  esdevingué  el  panteó  de  les  més  destacades 
nissagues que intervingueren en la gesta conqueridora, aquests nobles foren 
principalment:  Guillem i  Ramon  de  Montcada,  Ramon Alemany  de  Cervelló, 
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Guillem  de  Claramunt,  Gueran  de  Cervelló,  Galceran  de  Pinós.  Tots  ells 
volgueren ser enterrats a Santes Creus a canvi de la donació al monestir dels 
seus senyorius.

Sant  Bernat  Calbó  morí  el  26  d’octubre  de  1243.  Anà  prenent  cos 
l’aurèola de virtuts i de miracles ja iniciada en vida, per la qual cosa, el gran abat 
de Santes Creus, consta en el santoral de l’església. Fou succeït per tres abats 
d’un relleu discret: Ramon, Guerau i Berenguer d’Eimeric, fra Gener.

L’abat Gener fou amic del rei Conqueridor, però encara més del fill Pere 
el Gran. Impulsà fortament la cultura amb l’existència de l’escriptori monacal i 
l’escola històrica.

Quan el rei Pere el Gran morí fou traslladat en processó i portat a coll per 
homes rics i cavallers de Vilafranca del Penedès al monestir de Santes Creus, 
on l’abat Gener i el monjos es feren càrrec del cadàver reial i li feren un funeral 
molt  solemne,  quedant  així  inaugurat  el  monestir  com a  lloc  d’enterraments 
reials.

Amb l’abat Bonanat de Vila-seca, l’any 1293, durant el regnat de Jaume 
II, s’omple el període de més categòrica vitalitat i projecció de Santes Creus amb 
protecció reial. En aquests anys el monestir assoleix la màxima expansió amb el 
nodriment  de dues abadies filials:  Valldigna a la  Safor  (1298)  i  d’Altofonte a 
Sicília (1308).

L’any 1300, l’abat Bonanat, traslladà la despulla del rei Pere el Gran al 
mausoleu que li havia estat bastit, un dels monuments funeraris més importants 
de Catalunya. 

L’art  i  l’arquitectura  havien  arribat  a  l’expressió  màxima  amb  la 
construcció del menjador, el claustre actual i les dues joies dels enterraments 
reials que es conserven al creuer de l’església.

L’abat Bonanat fou el primer Capellà Major Reial, il·lustre prerrogativa que 
veié transferida als seus successors de l’abadia que, fins als darrers dies del 
monestir, es titularen capellans reials. Capellania Major Reial fou un dels títols 
de més consideració que mai foren atorgats a Santes Creus.

Els successius monarques de la corona aragonesa s’honoraren de ser 
servits a la Capella Reial del palau de l’abat.

L’any 1308, Pere d’Arters fou abat de santes Creus, però el 1309 passa a 
ser bisbe titular de Santa Justa, al  regne de Sardenya.  El succeí l’abat Pere 
Alegre  que  presidí  la  construcció  del  monument  sepulcral  destinat  a  Blanca 
d’Anjou, reina i muller de Jaume el Just.

Aquest abat fou el fundador de l’orde militar Montesa, orde que venia a 
suplir  la desaparició dels Templers.  El  monestir  de Santes Creus exercí  una 
poderosa influència sobre la milícia montesiana durant tres centúries i mitja.

A  mitjan  segle  XVII  una  disposició  reial  anul·là  el  priorat  monacal  de 
Santes Creus a l’orde de Montesa, aquesta disposició fou una represàlia de la 
monarquia espanyola que venjà l’actitud patriòtica que el monestir havia adoptat 
durant la guerra separatista dels Segadors. 

L’abat Pere Alegre rebé les despulles del rei Jaume el Just l’any 1327, 
igual que havia rebut les de Blanca d’Anjou l’any 1310.

Després de l’abat Alegre regí el monestir Francesc Miró, que presencià 
com Santes Creus era desviada de la prerrogativa de panteó reial iniciada per 
Pere el Gran.

Alfons el Benigne, quan era infant, havia formulat el vot de ser enterrat a 
Santes  Creus,  però  més  tard  disposà  el  seu  enterrament  als  framenors 
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(membres del primer orde de Sant Francesc) de Lleida. El seu fill i successor, el 
rei Pere el Cerimoniós, assolí el trist paper de cancel·lador dels enterraments 
reials al monestir del Gaià. 

El successor de l’abat Miró fou Guillem de Ferrera, que no fou elegit per 
la  comunitat  monacal,  sinó  que  fou  imposat  per  nomenament  papal  a 
suggeriment del rei. Fou una personalitat destacada de l’església catalana per 
les seves intervencions conciliars, manifestà la seva simpatia pel rei Cerimoniós, 
el  seu govern assolí un descarat partidisme reial,  fou un abat constructor de 
bons gust arquitectònic i artístic. Morí l’any 1375 i fou enterrat amb gran honor 
pels seus monjos.

Després d’aquest abadiat el succeí Bartomeu de la Dernosa, que fou el 
primer cronista de la casa i durant el seu mandat foren bastides les fortificacions.

El  seu  successor  fou  Andreu  Porta,  que  intervingué  activament  en 
diversos processos de les Corts Catalanes. Augmentà notablement la llibreria 
monacal, allotjà diverses vegades el rei Joan I i impulsà l’obra del meravellós 
retaule major de Santes Creus.

L’any 1404 accedí a l’abadia Bernat Dalmau, que intervingué en el cisma 
que l’església  universal  patia,  col·laborant  al  concili  de Perpinyà.  Al  juny del 
1410 allotjà el  papa Benet XIII.  Bernat Dalmau morí al  castell  de Solento de 
Sicília el 1412.

El seu successor fou Pere Serraxó que fou un fidel adulador del papa 
Luna.

L’any 1418 fou succeït per fra Domènec Vinader. El succeí Joan Pinyana 
l’any 1430. Fou succeït pel monjo Guillem Blanc el 1438, que assistí al concili de 
Basilea, envià monjos a graduar-se en les disciplines eclesiàstiques a Tolosa de 
Lengadòc i Perpinyà.

A la darreria del 1457 accedia a l’abadia fra Bernat Abellar, l’any 1461 
l’abat de Montserrat el va assabentar de la detenció del Carles príncep de Viana, 
l’abat Abellar es trobà amb ell després de ser alliberat. El monestir de Santes 
Creus no estava totalment desvinculat de la causa del príncep, però, aviat es 
posicionà al costat del rei Joan II, pare del príncep. L’abat Abellar, l’any 1462, 
manifestà ser advers a la causa catalana i ben aviat el monestir era declarat 
advers a Catalunya i alguns monjos i el futur abat Pere Blanc eren proclamats 
enemics i els seus bens foren confiscats.

L’any 1465 el rei d’Aragó, Joan II, dominava militarment i Santes Creus 
submís,  se  subjectà  a  tot.  Durant  uns  anys  de  govern,  de  Pere  Blanc,  el 
monestir conegué dificultats econòmiques i de misèria, Pere Blanc morí l’any 
1479.

De tot l’abadiologi de Santes Creus, Pere de Mendoça fou qui durant més 
temps  regí  la  casa  (1479-1519).  El  seu  govern  fou  fecund  per  al  monestir, 
intervingué en la política catalana, incrementà el repoblament de la senyoria del 
monestir, hi acudiren diversos artistes de relleu, bastí el claustre posterior i fou 
president de la Diputació del General de Catalunya.

El seu successor fou l’abat Bernardí Tolrà, elegit l’any 1519, fou un abat 
de prestigi que intervingué en els concilis eclesiàstics provincials del seu temps.

A la seva mort el succeí fra Jaume Valls que fou votat capitularment per la 
comunitat  el  1534,  impulsà  els  estudis  clàssics  i  l’escola  hel·lenística.  La 
biblioteca tenia 262 manuscrits i 150 incunables. L’any 1549 fou construït el pont 
que salva el riu Gaià amb diners del monestir. Morí el 23 de desembre l’any 
1560.
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El succeí fra Jeroni Contijoc l’endemà de Nadal. Continuant la trajectòria 
constructiva  s’edificà  la  Torre  de  les  Hores  el  1575,  rèplica  del  castell  de 
Conesa. Durant el seu abadiat s’incorporà el monestir rossellonès de l’Eula al de 
Santes Creus, els monjos designats per l’abat en prengueren possessió el 1567 
fins que, amb la pau dels Pirineus, el Rosselló passà a la corona de França. 
L’abat Contijoc morí l’any 1593.

Fou succeït  per  fra Pere Noguers que fou comissari  general  de l’orde 
cistercenca, home d’una gran dimensió humana. Morí l’any 1608.

El  seu successor  fou Jaume Carnisser,  l’elecció fou dificultosa per les 
fortes  pressions  reials.  El  rei  volia  un  abat  que  assumís  els  poders  de  la 
sobirania nacional, política a la què es resistien els monjos i el malestar s’anava 
introduint a Santes Creus. El 1609 es produí la detenció i empresonament de 
l’abat Carnisser per la seva resistència a les intromissions dels visitadors reials.

L’any 1613 fou creada la Congregació Cistercenca dels monestirs de la 
Corona d’Aragó, com una profunda intervenció del rei d’Espanya en els afers 
monàstics. La Congregació, ratificada per una butlla papal, designà l’any 1617 
Visitador de Catalunya, l’abat Carnisser, càrrec que mai no acceptà. Morí l’any 
1619. Amb ell, clogué brillantment la llarga llista dels abats vitalicis de Santes 
Creus i la gran època del monestir.

Els  abats  introduïts  per  voluntat  reial  assenyalen  una  trajectòria 
davalladissa, molts d’ells diluïts en la grisor del servilisme reial.

Els abats que seguiren ja foren quadriennals. L’abat Barberà fou vicari 
general  de la congregació que la imposà a Poblet.  A partir  de l’any 1625 la 
comunitat  ocupà  tota  la  part  posterior  del  monestir  i  transformà  en  cuina  i 
refectori les sales del palau reial. Un nou palau de l’abat fou construït l’any 1640 
sobre  l’antic  hospital  dels  Pobres.  L’any  1646  altar  major  de  l’església  fou 
substituït pel d’escultura barroca de Josep Tremulles.

A  la  darreria  del  segle  començà  a  ser  urbanitzada  la  plaça  de  Sant 
Bernat. Una revifalla cultural sorgí paral·lelament al procés de decadència: molts 
abats  i  monjos  del  segle  XVII  i  XVIII  foren  brillants  oradors,  escriptors  o 
professors del col·legi cistercenc d’Osca. 

Durant la Guerra de Successió el monestir fou favorable a l’arxiduc Carles 
i, l’abat Oliver partidari de Felip V, hagué d’abandonar l’abadia. Aquesta actitud 
desencadenà represàlies filipistes a monjos i ex-abats.

Isidre Domingo, l’any 1720, redactà un compendi històric del monestir. El 
1733 fou construïda la infermeria i ampliat el refectori que perdé els seus trets 
gòtics. 

L’any 1739 fou portat a Roma un plet de precedència amb Poblet, que fou 
sentenciat a favor de Santes Creus l’any 1751.

A la segona meitat del segle XVIII s’acabà la urbanització de les places, la 
construcció  del  portal  de l’Assumpta i  el  trasllat  del  sepulcre dels  Montcada-
Medinaceli a l’interior de l’església.

A principis del segle XIX Tomàs Riera relligà els volums de la biblioteca a 
petició de l’abat Bassa, d’aquesta manera van poder ser identificats després de 
la dispersió haguda durant la guerra del francès.

L’any 1820, suprimit el convent, els bens sortiren a subhasta. 
Reintegrada  la  comunitat  l’any  1823,  el  monestir  fou  definitivament 

abandonat  l’any  1835  arran  de  les  bullangues,  revoltes  populars  que també 
atacaven religiosos i després incendiaven i saquejaven els convents.
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L’any 1843 l’ex-monjo Miquel Mestre, rector de la parròquia de Santes 
Creus, instal·là 13 famílies a les cases dels monjos jubilats i fundà el poble de 
Santes Creus.

L’any 1874 el  monestir  fou posat sota la custòdia d’un conserje.  L’any 
1921  fou  declarat  monument  nacional  i  el  patronat,  l’any  1931,  inicià  la 
restauració total del monestir.

L’arxiu bibliogràfic de Santes Creus (1947) s’ocupa d’investigar, publicar i 
promoure el monument.

El  1974  fou  iniciat  el  museu  i  començaren  a  tenir  lloc  diverses 
manifestacions culturals i artístiques.

Es podria seguir parlant més del monestir, però, crec que aquesta història 
molt resumida de la vida monacal ja ha complert el meu objectiu. Volia, més que 
res, fer notar la grandiositat d’aquest monestir de Santes Creus i de l’orde del 
Císter, o del Cistell, que l’habità.

Història  que  la  majoria  de  nosaltres,  que  vivim  a  prop,  desconeixem 
malgrat els esdeveniments gloriosos que hi succeïren, al llarg de vuit segles, en 
aquelles parets ara nues.
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27 D’OCTUBRE DE 1985     SANTES CREUS - SANT MAGÍ DE BRUFAGANYA

5,30 – El Josep Rovira va trucant a les portes de les nostres habitacions, 
és l’hora de llevar-nos, d’endreçar-nos i d’enllestir-nos per continuar la marxa. 
És el segon i últim dia de l’excursió a Sant Magí.

El Leopoldo Buyó, uns minuts després, fa la segona passada ara amb un 
truc molt més fort.

Un cop estem llestos anem pujant a recepció on cada u agafa l’entrepà, 
que va demanar anit, i dues pomes.

6,15 – Tot i que han avisat dues vegades, els germans Albareda encara 
no han fet cap a recepció. S’hauran adormit?

Sortosament, al cap de pocs minuts, els veiem aparèixer.
Anem sortint  al  carrer,  a  poc  a  poc.  L’entrada  principal  resta  encara 

tancada. Sortim per una segona porta que només s’obre per dintre; a part de 
nosaltres, tot l’hostal encara dorm.

És de nit al carrer i podem veure el cel tot estrellat. No fa fred.

6,23 – Arranquem definitivament,  pugem per  unes escales,  davant  de 
l’hostal, que ens condueixen a una placeta que forma un petit mirador.

Seguim per la carretera de les Pobles, baixant en direcció al Gaià. Tot 
seguit, a mà dreta, comença el camí que porta al Pont d’Armentera. A seu inici 
hi ha una soll on hi ha pintat la continuïtat de l’itinerari del GR. Com que és fosc, 
hem d’enfocar la marca amb una llanterna.

Caminem per aqueix camí carreter que porta direcció NE. El Josep Rovira 
porta enganxada al front una llanterna, com un miner, que li permet il·luminar un 
bon tros del  camí davant  seu.  Ens serveix  de  gran ajuda,  ja  que ens avisa 
d’ensopegar amb alguna que altra pedra.

6,33 – A mà esquerra hi ha marcada una drecera que passa a gual el 
barranc de les Fonts de la Figuera, que no agafem ja que no es veu clar per on 
hem de trepitjar. Seguim, doncs, pel camí que és molt més segur anant de nit.

6,39 – Mas enrunat a la vora del caminal.

6,40 – Girem a la dreta per un altre camí de carro que puja i  deixem 
l’itinerari  que va al  Pont d’Armentera. La nova ruta segueix,  ara,  direcció est 
entre conreus d’ametllers.

6,43 – Més endavant el camí es bifurca. Hem d’anar cap a l’esquerra tot 
pujant.  L’altre  camí,  que  baixa,  ens  portaria  a  les  Pobles.  El  Figueras,  que 
coneix l’itinerari,  ordena enfocar amb una llanterna el  senyal  característic del 
Sender  de  Llarg  Recorregut  (Grand  Randonnée en  francès),  perquè  tothom 
s’adoni cap a on s’ha de seguir.

Algun que altre ocell ha aixecat el vol, espantat, quan hem passat a prop 
de l’arbre en què s’ajocava.

6,45 – Apunta el dia, l’horitzó va clarejant, és l’albada. Des que hem sortit 
de Santes Creus portem la marxa a bon ritme, el Figueras i el Rafel marquen el 
pas. L’ambient fresc de matinada fa agradable el caminar.
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6,50  –  Som en  un  petit  i  clar  bosquet.  Després  el  camí  passa  entre 
oliveres.

6,52 – Deixem a la dreta el camí d’accés al mas de les Oliveres. Seguim 
recte, pujant lleugerament, caminant per la part més alta del terreny.

7,02 – El Bea, el pare, comença a queixar-se del ritme massa ràpid que 
portem, creu que es convenient afluixar si no volem que ens surtin llagues als 
peus.

Trepitgem una mica de gebrada d’aquesta nit.  

7,08 – A l’arribar a un bosquet veiem el celler de la tia Tereseta davant 
nostre, el camí ens hi porta.

Deixem la caseta de planta rectangular a mà dreta, tot baixant.

7,10 – Entrem a la urbanització en construcció de can Parès, hi davallem 
per un vial ample, fet de terra, a costa d’haver desmuntat part de la muntanya. El 
Sergi perd la cantimplora, però se n’adona a temps.

Més endavant, continuant baixant cap a la clotada, el vial ja és delimitat 
amb vorades.

7,15 – Ja és de dia. Som al fons a la barrancada de la Romaguera. A la 
nostra esquerra els vials estan asfaltats. En passar per una caseta blanca, de 
planta  quadrangular,  ens  enfilem per  un  corriol  que  fa  ziga-zagues.  És  una 
drecera que ens porta al capdamunt de la urbanització. Un cop dalt ens adonem 
que la urbanització per aquesta banda està molt més acabada: els vials estan 
asfaltats  amb  vorades  i  fanals  (voreres  encara  no).  Tot  i  així  aquesta 
urbanització sembla que no ha encaixat gaire bé amb els cerquen la segona 
residència, tan sols veiem quatre habitatges en tot l’entorn.

Seguim caminant en direcció a la masia de can Parès.

7,23 – Deixem can Parès a uns 30m a la vora del camí, és una masia que 
té un gran presència per fora, però per dins està abandonada (el mossèn ahir a 
la nit ja ens comentava l’estat actual de la masia), és habitada temporalment 
pels caçadors en època de caça.

Algú vol anar a visitar-la, però es desaconsella fer-ho donada la pressa 
que tenim per arribar a l’hora al santuari de Sant Magí. Tampoc no hi ha res a 
veure perquè ja hem dit que es troba totalment abandonada.

7,25 – Seguim caminant per l’extrem final de la urbanització, rumb nord, 
el vial és de terra. A mà dreta tenim el restaurant de la urbanització, a més hi ha 
una piscina, un camp de tennis i un parc infantil. L’accés és tancat. 

Passem sota una línia elèctrica d’alta tensió. Albirem al fons els masos 
de can Galeno i can Ros, enclavats en un vessant dels plans del Montagut, per 
on no tardarem gaire a passar. Un cop s’acaba la urbanització continuem pel 
camí antic.

7,30 – Esperem el  president  de l’entitat  coral,  Josep Rovira,  que s’ha 
entretingut,  però  el  veiem  venir  de  seguida.  Seguim  per  la  part  alta  de 
l’arrodonida carena.
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7,40 – Bifurcació.  Cal agafar el  camí de l’esquerra,  aquest baixa a un 
barrancó i torna a pujar

7,48  –  Ens  trobem  a  can  Galeno  o  mas  de  l’Acordió,  aquí  es  feien 
concerts i ballades a finals del segle passat, és el mas del qual ens va parlar, el 
mossèn, anit.

Ens  hi  parem  uns  minuts  esperant  el  companys  endarrerits.  Després 
agafem un camí direcció NE que s’endinsa en un pinaret.

7,51  –  Girem  a  l’esquerra  en  passar  una  caseta  abandonada,  que 
anomenen la pallissa dels Gaians. El sender s’enfila , ara pedregós, cap a can 
Ros.

8,02 – Can Ros dels Gaians 640m, masia que és habitada temporalment, 
té  una font  d’aigua bona.  Aquest  mas forma part  del  llogaret  de  les  Ordes, 
conjunt de masies disseminades que, l’any 1840, constava de 12 cases amb 94 
habitants. Tot i ser terme d’Aiguamúrcia, la seva comunicació per carretera es fa 
a través del Pont d’Armentera. L’emigració forta es produí després que el 1921 
una riuada s’emportà les millors terres.

Seguim pel camí que s’allunya del mas i fa un revolt cap a la cara nord. A 
uns 50 metres a la dreta queda la “Casa Roja”, ara transformada en estable. En 
el seu interior encara es conserven arcs de mig punt, aquesta edificació va ser 
una torre de guaita i fortalesa de la Marca Hispànica quan el Gaià era la frontera 
occidental.

Seguint caminant, de seguida, el camí es bifurca, però agafem un sender 
entremig que s’enfila fort. Trobem una pista d’accés a uns nous conreus. Tot 
seguit  pugem fort  per un corriol,  enmig de garriga, que va directe a la Roca 
Caiguda dels Gaians.  Podem distingir  bé aquesta roca perquè està caiguda, 
falcada, com el seu nom indica.

Fa pocs anys,  vaig conèixer  encara un bonic bosquet  de pins en tota 
aquesta pujada, que ara s’ha quedat sense des que patí un incendi. El camí 
ascendia sota unes ombrívoles ziga-zagues, que feia la pujada més suau.

8,16 – Final de la forta pujada, saltem perpendicularment a l’antic camí 
que passa a frec de la Roca Caiguda. El camí es va decantant cap a l’Est i per 
apropar-se  a  la  rodona  carena  refà  la  direcció  cap  a  l’esquerra  i  guanyem 
alçada.

Tenim una esplèndida miranda de Santes Creus i de la comarca de l’Alt 
Camp.

8,24  –  El  camí,  ara  sender,  tomba a  la  dreta  i  passa un  barranquet, 
amargenat escalonadament en el seu inici.  Hi és marcat el GR, però no ens 
caldrà seguir-lo.

Abans  de  travessar  el  barranquet,  agafem  una  drecera  que  segueix 
aquest barranquet i que ràpidament i suaument ens conduirà a dalt dels Plans 
del Montagut. Aquesta drecera és marcada amb pintura vermella.

8,39 – Som dalt de l’altiplà dels Plans del Montagut. Connectem de nou 
amb el sender GR que ha fet una petita marrada.
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Lluu el Sol. Enfilem direcció al pic del Montagut, que veiem airós davant 
nostre amb la seva i  notable forma cònica. Caminem rumb NE. El Josep M. 
Fortuny ens assabenta a tots que tenim una temperatura de 5ºC.

8,45 – El camí passa entre conreus de sembrat, el camí és blanc i també 
els seus voltants, és aigualera glaçada. Trobem també tolls de gel, recordem 
que la setmana passada hi va haver uns bon xàfecs a tot Catalunya.

A  l’esquerra  deixem un  accés als  masos  enrunats  de  cal  Bonet  i  cal 
Boada. Seguim recte.

Anem  de  cara  al  pic  del  Montagut,  al  capdamunt  albirem  un  vèrtex 
geodèsic  (962m)  i  una  caseta.  Algú  comenta  que  esmorzarem allà  dalt.  En 
aquests moments tenim una altitud  de 840m.

8,48  –  Tenim  la  immensa  torre  repetidora  de  radiotelèfon  a  tocar,  a 
l’esquerra del camí. Anem, ara, per una pista de terra ampla, a mà esquerra 
tenim una plantació  d’avets.  Més endavant  arribem a una intersecció,  cap a 
l’esquerra  aniríem a  Querol  i  també podríem fer  la  volta  sencera  al  pic  del 
Montagut. Continuem recte rumb NE, trobem un cotxe que circula per aquests 
paratges.

8,54  –  Decidim  aturar-nos  per  esmorzar.  Aprofitem  un  pinar  per 
acomodar-nos-hi bé, tenim una gran extensió de terreny llaurat a l’altra banda 
del camí. Hem fet gana, l’ascensió als plans del Montagut ens l’ha despertat, 
ens  cruspim  els  entrepans  que  portem  de  Santes  Creus,  és  solament  per 
enganyar la gana, a l’hora de dinar ja farem les paus. El Manel Rovira porta un 
bot de vi que l’ha batejat amorosament amb el nom de “mamella”, ja que té un 
tacte molt flonjo, està prenyat i tots volen tocar la “mamella”.

L’ambient és fresc, caminant no se’n té, però, quan portem una estona 
parats, comencem a notar la baixa temperatura. Tenim el cim del Montagut al 
NO, tapat pels pins. Tothom, excepte el  Figueras, el  Bea i el  Rafel,  s’havien 
cregut que la ruta passava per dalt del pic i ja s’havien fet la idea de pujar-hi , 
però  ha  estat  una  broma.  La  caseta  “on  havíem d’esmorzar”  és  un  lloc  de 
vigilància d’incendis forestals, hi deu haver una bonica vista, suposo. 

9,22  –  Després  d’haver  escurat  la  darrera  gota  de  la  “mamella”, 
reemprenem la caminada, si no ens refredarem. El Josep Rovira ens ha fet una 
fotografia a tots plegats.

9,27 – La pista de terra fa un revolt cap a la dreta per baixar al coll de 
Santa Agnès. Aquí deixem el camí fressat i pugem per un sender que s’endinsa 
al bosc. Un pal indicador de direccions ens ho assenyala i seguim direcció a 
Mediona, poble que es troba situat dins de l’itinerari a Montserrat, de fet també 
estem fent la ruta que faríem per anar a la muntanya benedictina. 

Al final de la pujada es fa cap a una careneta, des d’on veiem les ruïnes 
del  mas  Rossell.  El  pic  del  Montagut  el  tenim  ara  a  l’esquerra.  El  sender 
s’embrossa força.

9,35 – Arribem al mas Rossell, el sender passa entremig de les ruïnes del 
corral  i  del  mas.  La  marxa  és  ràpida,  es  nota  que  ha  provat  el  descans  i 
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l’esmorzar. Anem seguint el sender, tot planejant, que condueix al mas de la 
Font. A l’est podem albirar unes quantes urbanitzacions.

9,39 – Tenim el mas de la Font davant nostre, com el seu nom indica hi 
ha una font, però els esbarzers l’han tapada, els mas està arruïnat.

No s’arriba a tocar el mas, el GR gira a l’esquerra, cara oest, i s’enfila al 
bancal de damunt del mas on hi ha un sembrat, que podem creuar diagonalment 
perquè la collita ja s’ha arreplegat.

Continuem per una sendera,  que neix sota un pinar i  segueix gairebé 
direcció NO. Creuem un altre sembrat de dimensions més reduïdes. Al fons, ara, 
veiem l’església del Montagut.

9,44 – Saltem a un nou camí que ens porta cap a l’església, ubicada a 
uns 50 metres a la dreta del camí. Encara trobem tolls glaçats.

L’Església vella de Montagut, 880m, és l’antiga parròquia de la munió de 
masies, ara abandonades, que poblaven aquestes muntanyes de l’Alt Camp. La 
parròquia estava dedicada a Sant Jaume, d’estil  gòtic, interessant edifici amb 
absis  poligonal  de  volta  de  creueria  i  portal  de  tres  arcs  de  mig  punt  en 
degradació.

Montagut tenia 3 focs l’any 1356. 29 veïns de laics, 2 de capellans i 1 de 
militar l’any 1553. 33 cases esparses i 151 persones l’any 1719. 493 persones 
l’any 1842 abans d’integrar-se a Querol.

La muntanya de Montagut tenia un castell, esmentat a la fi del segle X, no 
se’n sap l’emplaçament exacte perquè no hi ha restes, cabria la possibilitat de 
pensar que les pedres de les restes del castell s’haguessin utilitzat per bastir els 
diferents masos. El castell era dels Cervelló.  L’any 1516 el castell i baronia de 
Montagut  foren comprats per Joan d’Armengol,  baró de Rocafort  de Queralt. 
Després d’un plet, l’any 1734, l’abat de Santes Creus renuncià a la jurisdicció del 
lloc.  A  mitjan  segle  XIX  Montagut  formava  municipi  amb  Querol.  El  terme 
produïa blat, vi, llegums i tenia un molí fariner.

9,45  –  El  Josep  Rovira  li  fa  una  fotografia  des  del  camí.  A  l’horitzó 
s’albiren les serres del pre-Pirineu amb els cims nevats.

Alguns decideixen d’anar  a  visitar  l’església,  per  la  qual  cosa s’ha de 
travessar un sembrat que ens separa d’ella.  El  Sergi s’estima més continuar 
caminant perquè té els peus fastiguejats, i el Figueras i el Rafel també perquè ja 
la coneixen d’altres ocasions i, a més, l’església es buida per dins. Ara, però, 
està en fase de restauració, estan canviant la teulada malmesa i  han derruït 
l’atri, cosa que permet veure l’entrada directament.

Dintre  resten  les  parets  nues  i  capelletes  enrunades,  la  qual  cosa 
produeix  una  desagradable  impressió.  A  la  banda  nord  té  emplaçat  el  petit 
cementiri.

En sortir, els que han anat a visitar l’església, es fan una foto col·lectiva 
com a record i tornen al camí.

9,57  -   Seguim  de  nou  i  arribem  a  l’anomenat  coll  de  l’església  de 
Montagut, 880m, que és una intersecció. Tenim un pal indicador de direccions, 
cap a l’oest, la pista de terra, ens conduiria i ens baixaria a Querol, per un curt o 
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petit recorregut, és el PR-C-2, després, aquest mateix recorregut, continua cap a 
Santa Perpètua i enllaça amb el GR-7 a Pontils.

Nosaltres seguim agafant direcció Mediona, cap a l’est, per una altra pista 
de terra que passa molt a prop de l’església de Montagut, li hem fet un tomb de 
paella. En una esplanada, hem trobat uns quants cotxes aparcats que, podrien 
ser de rovellonaires o caçadors. Caminem rumb NE.

10,08 – Hem de sortir del camí, momentàniament, per culpa d’un gran toll 
gelat i d’altres més.

10,11 – Atenyem el Sergi Castaño i el Joan Figueras que li fa companyia. 
Al Sergi se li nota que camina amb dificultat. Tot i així està esperançat d’arribar 
a Sant Magí.

Al  SE  tenim  una  magnífica  vista  aèria  del  Penedès,  molt  poblada 
d’urbanitzacions, vora la carretera de Santes Creus a Pontons. Més enllà, a l’est, 
tenim la serra de Valldossera. El camí segueix aquesta preciosa miranda.

10,16 – Ara a la dreta, a un nivell més baix, veiem com una gran bassa 
d’aigua, de perímetre rodó, que emmagatzema aigua. Podria ser un recollidor 
d’aigües pluvials, la superfície està glaçada i unes quantes pedres són sobre el 
gel.

També,  en  un  pinaret,  descobrim  una  acampada  de  joves  que  es 
preparen per marxar i ens saludem mútuament.

10,19 – Deixem la pista de terra i fem una drecera que puja. S’arriba a la 
casa de Formigosa, actualment abandonada. Passem entre la casa i els corrals, 
tot enrunat, i fem cap a un camí travesser.

Som al coll del Vent, 800m. Al nord tenim el puig Formigosa, 995m, punt 
més alt de la serra. Hi ha un pal indicador de direccions. Cap a l’oest faríem cap 
a Esblada. Però, nosaltres seguim encara direcció Mediona, cap a l’Est.

10,24 – Som en una cruïlla de sis camins, seria una mica difícil endevinar 
per on hem de seguir si no estigués marcat.

Continuem pel camí que puja a l’esquerra. Cap a la dreta baixaríem a 
Pontons.

L’itinerari nostre segueix pujant, rumb NE, apropant-se cada vegada més 
a la carena de la serra de Formigosa.

10,31 – Anem trobant humitats i aigua pel camí. De sobte, a l’esquerra, 
trobem el motiu del camí mullat, en una placeta trobem la font de Jovany, o de la 
Teula, perquè fins fa poc l’aigua encara rajava per damunt d’una teula de cap 
per avall.

Aquí fem una parada per descansar i beure aigua, una aigua molt fresca i 
deliciosa  que  raja  per  un  broc.  Aprofitem  el  descans  per  alimentar-nos,  el 
cansament comença a fer osca, el Sergi descansa dret per por a no aixecar-se 
després. Abans de continuar omplim les cantimplores i ens fem una fotografia 
del lloc.

10,51 – Hem decidit  continuar.  Els  músculs se’ns han refredat  i  costa 
reemprendre, però, a poc a poc, tornem a escalfar els “motors”.
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Uns 50 metres més endavant, s’ha d’agafar la pista de terra que puja a 
mà esquerra. L’altra ens baixaria als masos de les Costes.

Continuem pujant i caminem a tocar la cinglera boscosa de la serra de 
Formigosa, un cotxe circula en sentit contrari.

La  miranda  de  l’est  és  cada  vegada  més  espectacular,  serralades  i 
urbanitzacions per tot l’Alt Penedès.

El  Josep  Rovira  s’ha  proveït,  per  caminar,  d’una  gaiata  de  grans 
dimensions, diu que és un bisbe, encara que jo crec que s’assembla més a Sant 
Magí.

També riem de la cantimplora d’1/4 de litre que tragina el Jordi Albareda. 
Tot i que algú camina cansadament, estem tots animats i amb ganes de gaudir 
del bon ambient que hi ha.

11,00 – El camí deixa de pujar i passa, a partir d’ara, per l’ampla carena 
que es va tornant cada vegada més pedregosa.

11,07 – Coll del Pinar de la Costa. Aquest coll  és important pel nostre 
itinerari, aquí ens acomiadem de la ruta que continua a Mediona i Montserrat. 
Deixarem  de  seguir  les  ratlles  blanques  i  vermelles,  que  canviarem  per  les 
blanques i grogues. Un pal indicador de direccions ens indica la ruta cap a Sant 
Magí  de  Brufaganya,  és  el  sender  PR-C-3,  un  petit  o  curt  recorregut  (petit 
randonnée en francès), que, girant a l’esquerra el sentit de la nostra marxa, ens 
durà en dues hores a Sant Magí Lluny.

El David Bea, el Joan Bea i el Josep M. Fortuny es fan una foto al pal. 
Mentre, tots els altres, s’han aviat per avall pel camí que davalla fort pel vessant 
nord  de  la  serra.  La  forta  baixada  facilita  caminar  de  pressa,  anem  molt 
malament de temps i dubtem que arribem a l’hora de fer l’ofrena al santuari de 
Sant Magí.

El camí, ample, va baixant fent giragonses pel mig d’un bonic bosc. De 
seguida albirem la serra de Brufaganya amb una torre de vigilància d’ICONA i, 
molt abans, al pla, la fàbrica de  piretrina de la Rovira Seca amb una esvelta 
xemeneia. Cap allà ens dirigim.

11,25 – A mitja baixada, el Rafel abandona momentàniament el camí i 
intenta esbrinar un caminet o sender que ens estalviaria la marrada de la Rovira 
Seca.  Es tracta d’un caminet  que apareix  en mapes antics  i  que passa per 
l’hostalet del Lladre, ara potser ja inexistent o enrunat. 

Sí, existeix el caminet, però ara és un sender molt embrossat i perdedor 
ja que no s’usa, el camí ampla de la Rovira Seca és l’únic que s’utilitza. 

I  el  Rafel  es reincorpora de nou al  camí ample que,  tot  i  la  marrada, 
permet caminar més de pressa.

11,40 – S’arriba a la Rovira Seca, després d’haver fet un singular camí 
més aixecat i sostingut per marges de pedra enmig de conreus. 

La  piretrina, que es  fabrica  aquí,  és  un  insecticida  natural  present  en 
espècies de crisantem que, o bé s’obté a partir de flors seques i polvoritzades, o 
bé per síntesi química.

Un centenar  de metres abans de la  fàbrica,  arrenca un altre  camí en 
direcció SE, i que dóna la impressió, a primera vista, que retrocedeix d’on venim. 
Els primers, que no s’imaginen pas aquest canvi de rumb tan pronunciat de 110º 
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cap a la dreta, continuen caminant fins a la fàbrica. Un cop allí s’adonen que han 
anat més enllà i han de retrocedir. 

Tots plegats agafem aquest camí de rumb SE, encara que ens faci  la 
impressió que retrocedim.

11,50 – Fem cap a una cruïlla de quatre camins. Abans, però, hem vist 
com un mas que podria ser l’hostalet que el Rafel intentava trobar. Un altre dia, 
potser fent el camí al revés es podria intentar desembrossar el camí antic.

Seguim, ara, direcció nord per un camí ròssec i pedregós, hi trobem algun 
que altre senyal de PR. En un tros fangós el Rafel rellisca i cau de cul, és una 
anècdota  més.

El Sergi no perd l’humor i se’n riu d’ell  mateix tot dient: fa una estona 
caminava com un ànec i, ara, camino com un orangutan, ah, ah, ah !!! 

El camí va baixant suau entre pins fins a creuar un barrancó, i després 
torna a pujar.

Se senten moltes queixes d’aquest tram de camí tan dolent i amb raó, a 
més de ser codolar, és molt poc fressat i té molta garriga. I és que pesen ja els 
quilòmetres executats i tothom té al pensament unes ganes boges d’acabar.

El Jordi Albareda es confessa seriosament en veu alta: “Això és cosa de 
bojos, que mai més no m’hi  busquin, és la primera i última vegada que vinc 
caminant a Sant Magí”!

12,03 – Ens trobem amb un caçador  i  els  seu gos que van en sentit 
oposat. Ens saludem.

12,07 – Sortim a la carretera de Querol a Igualada. Un senyal  blanc i 
groc, de PR, a l’altra banda pintat en un arbre, ens assenyala que hem de creuar 
la carretera. Tot i així el Figueras no n’està d’acord i se’n va per la carretera, 
direcció a Igualada, a cerca un altre pas.

Restem esperant-lo  a  que torni.  Des d’aquí  podem albirar  la  silueta a 
l’horitzó de la serralada de Montserrat.

12,12 – El temps no s’atura i el rellotge tampoc, i com que el Figueras 
encara no ha tornat, decidim per majoria continuar pel lloc assenyalat. Després 
de creuar la carretera seguim per un sender, tal com les marques diuen, que va 
paral·lel a la carretera.

12,15 – Arribem a una intersecció on retrobem el Figueras. Resulta doncs 
que les dues rutes s’ajunten aquí. Seguim, ara, un camí carreter de cara nord i 
que ens apropa de forma ràpida a la serra de Brufaganya.

12,18 – A l’esquerra deixem la masia de can Magí Sord. Seguim pujant, 
via nord, i ens arrecerem a la pelada serra, fruit d’un incendi passat, serra que 
tenim a mà esquerra.

12,21 – El Josep Rovira, sense dir res, s’enfila a la serra en direcció a la 
carena. No sabem el què vol fer, però l’avisem que torni al camí. Farà cosa de 
cinc anys que es va, o van, incendiar tota la pineda que hi havia, i la serralada 
ha  quedat  embrossada  pel  sota  bosc  i  garriga,  cosa  que  impossibilita  de 
caminar-hi i amb perill d’esquinçar-se la roba. 
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Com que no ens fa cas, després de cridar-lo diverses vegades, continuem 
caminant.

12,30 – Ens aturem de sobte, és l’hora que va acordar la Societat Coral 
per fer l’ofrena a Sant magí al santuari de la Brufaganya. En aquests moments, 
els components del cor l’Àncora que havien de pujar amb autocar a Sant Magí, 
deuen estar fent l’acte d’ofrena al gloriós màrtir i patró de Tarragona.

Ja que la nostra presència física no pot ser allí, encara que ens falta poc, 
només ens separa la serra de Brufaganya, restem en silenci perquè el Sergi 
Castaño llegeixi  el  full  amb el contingut del mateix missatge que s’ha d’estar 
dient al santuari. El  text  ha estat elaborat de forma pulcre pel membre de la 
societat coral, Carles Clanxet, i diu així:

ORACIÓ  DE  LA  SOCIETAT  CORAL  L’ÀNCORA  DE  TARRAGONA  A 
SANT MAGÍ DE LA BRUFAGANYA EN EL 125è ANIVERSARI DE LA SEVA 
FUNDACIÓ.

Gloriós Sant Magí, màrtir de la Brufaganya, mireu, si us plau, complagut 
la Societat Coral l’Àncora de la vostra Tarragona i els seus amics, que en la 
joiosa efemèride de complir-se 125 anys de la seva fundació, ha volgut retre-us 
humil homenatge venint a vós  des de la vostra ciutat Tarragona amb vehicle o a 
peu.

A vós -que no sabem per què, imaginem petit i humil- que esdevinguéreu 
gegant en la Fe, constant en l’Esperança i immens en l’Amor; és això, ni més ni 
menys,  el  que avui pretenem demanar-vos: que concediu a la Societat Coral 
l’Àncora  una  Fe  gran  en  l’Entitat,  una  gran  Esperança  fonamentada  en  les 
generacions  futures  que  ens  empenyen,  i  un  gran  Amor  al  nostre  país  per 
continuar força anys més sembrant cultura tot cantant nostres cantúries.

I també als qui, gràcies a Déu, diem conservar la Fe que vós professàreu 
fins al límit, perseverança com la vostra.

Infongueu -vós que lliuràreu Tarragona del francès i apaivagàreu pestes, 
vós que sou per a tots advocat- als qui la Fe han perdut i, fins i tot, presumeixen 
de no posseir-la, el retorn humil a la pràctica de l’Amor, segons el Crist.

Quasi vuitanta anys pujant al Portal del Carro a cantar a vostra llaor el 
Pater Noster i vostres Goigs, ben segur, faran girar vostres ulls bondadosos vers 
nosaltres i ens assolireu per a la Societat Coral l’Àncora de Tarragona, per a les 
famílies dels cantaires, per als Socis Protectors, per a la Secció de Futbol, per a 
la  Coral  Juvenil,  per  als  nostres  Senyors  Mestres  Directors  i  per  a  tots  els 
nostres amics la benedicció del Senyor.

I perquè en quedi constància accepteu aquest present emmarcat com a 
record del nostre pelegrinatge.

Tarragona-Sant Magí, 23 i 24 de novembre de 1985. 125è de la nostra 
fundació.

12,35 – En acabar de llegir-se la brillant oració, emocionats, reemprenem 
de nou la caminada. Ha estat un acte molt senzill, però a la vegada escruixidor.

Travessem el torrent de la Talaia i ens enfilem de valent en direcció NO. 
Superar aquest fort pendent és com disparar ja la traca final.

12,40 – Coll de la Fita 800m. Final de la forta i rocosa pujada. Collada 
entre la serra de Brufaganya i el serrat de la Savinosa. Hi descansem. Tot seguit 
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pren contacte amb nosaltres el Josep Rovira, que s’ha perdut l’emotiva ofrena 
llegida  pel Sergi Castaño. Ens alegrem perquè ja patíem per ell.

12,43 – Seguim la caminada amb les ganes que d’un moment a l’altre 
puguem  albirar  el  santuari  de  Sant  Magí.  Anem  encerclant  la  serra  de 
Brufaganya  i davallem suaument cap a la vall.

Es va acordar d’arribar tots amb la barretina posada, així que, aquell que 
encara no la porti al cap, se l’ha de posar i d’aqueixa manera podrem dir que: 
tants caps, tantes barret...ines!

12,47 – Ara sí, a uns 2 km aproximadament, albirem per primera vegada 
allò que anàvem cercant: el santuari de Sant Magí, l’objectiu final de la nostra 
caminada. El santuari de Sant Magí de la Brufaganya és a la vista! Viscaaa, és 
allaaà!!! Ja ho tenim fet, només ens separa l’ampla i llarga vall.

Tota la clotada de la vall és dedicada al conreu de cereals.
A  l’esplanada  del  santuari  albirem  un  autocar,  ha  de  ser  el  del  Cor 

l’Àncora,  suposem.  Esperonats  caminem  cap  allà,  tenim  ara  la  serra  de 
Brufaganya a la nostra esquerra,  caminem direcció NO, vora els conreus de 
sembrat.

1,00 – El camí, abans d’enfilar-se a la masia de Rocamora revolta cap a 
la dreta i fa un tomb molt tancat. Nosaltres fem drecera per damunt del conreu, 
que encara no és sembrat, després creuem el camí i fem una altra drecera que 
puja fort per salvar un serral davant nostre.

A dalt, deixem unes cases a la dreta, i baixem pel vessant oposat fins 
tornar al camí que segueix cap a Sant Magí.

El  Francesc Llunart  ha tingut mala sort  pobre i  s’ha torçat el  peu, ara 
camina coix, tot és resultat del mateix cansament, sortosament per a ell, estem 
acabant.

Ara veiem dos autocars a l’esplanada del santuari, l’un tapava l’altre, un 
dels dos ha de ser el nostre. Observem molta gent, ara, al voltant dels autocars, 
s’haurà acabat la Missa. Sí, ens han vist, efectivament, sens dubte 17 barretines 
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vermelles arrenglerades fan goig i destaquen enmig del verd del camp, i si es 
belluguen encara més.

El primer autocar, de color verd, s’ha mogut i  davalla per la carretera. 
L’altre resta quiet, suposem que esperarà la nostra arribada.

Fem camí  baixant  cap  al  barranc  de  les  Fonts,  ens  endinsem en  un 
bosquet de pins i alzines. Al mateix temps ens adonem que hi ha gent visitant 
les Coves, més amunt del Santuari. 

Al final d’aquest recte camí hi ha un important edifici, dins d’una propietat 
privada, que podria ser una residència de banys medicinals, donada l’abundor 
d’aigua a la zona. No s’hi veu, però, cap moviment de persones.

Ràpidament passem el barranc de les Fonts per un pontet i sortim a una 
pista de terra que circula paral·lela al barranc. Algun que altre cotxe hi passa.

Ens adrecem sense parar a la capella de les Fonts.

1,18 – Som a les famoses i miraculoses Fonts de Sant Magí. Al voltant de 
les Fonts,  l’any 1556, existia un petit hospital  benèfic per atendre els malalts 
pobres que perdurà fins l’any 1629, any en què l’hospital es traslladà al convent, 
que fou cedit a uns frares dominics. 

Les Fonts de Sant Magí, que han sofert diverses restauracions, es troben 
actualment dins d’una capella coberta, d’estructura quadrangular amb esveltes 
arcades en els murs principals, en un entorn de mil·lenaris roures monumentals. 
Són set grans dolls d’aigua subterrània que tenen propietats miraculoses. Tot i 
que no és bona per  cuinar  ni  per  rentar,  diuen que conserva  la  joventut  en 
aquells que en beuen.

A part  de  Tarragona,  altres  pobles  de  Catalunya,  vénen del  15  al  19 
d’agost a cercar l’aigua de Sant Magí. L’anacoreta Magí és un Sant molt venerat 
per l’orde dels dominics. El 19 d’agost, diada del Sant Patró tarragoní, el paratge 
és molt concorregut i la gent es banya els peus a les Fonts com mana la tradició: 
cal banyar-se’ls set vegades (una per brollador, suposo) i endur-se aigua cap a 
casa.

Bé, es pot donar ja per finalitzada l’excursió, però caldrà anar també al 
santuari a donar gràcies a Sant Magí per la bona caminada que hem tingut, ja 
que no s’ha perdut ningú i hem arribat tots sans i estalvis, uns més que altres.

Tenim l’autocar  de  color  verd  a  la  vista  aturat  i  els  seus  viatgers  es 
passegen per  la  roureda mil·lenària.  Abans d’anar  al  santuari  anem a tastar 
l’aigua com es costum, aquesta aigua té fama de ser medicinal,  però el  seu 
sabor és singular, té un regust molt especial. 

Tot seguit ataquem amb ganes el sender de pujada el qual ens conduirà 
ràpidament al santuari de Sant Magí Lluny. Anem trobant gent de l’expedició que 
ha  vingut  amb  l’autocar  des  de  Tarragona,  alguns  són  familiars  dels 
excursionistes,  d’altres  familiars  i  components  del  cor  l’Àncora  i  d’altres 
simplement  simpatitzants.  Tothom hi  té  cabuda en aquesta  commemoració  i 
tampoc no hi ha limitació d’edat.

El Carles Clanxet, que el trobem molt somrient i satisfet, ens felicita i ens 
dóna la benvinguda un a un.

A mitja pujada creuem la carretera per on han accedit els dos autocars a 
l’esplanada  del  santuari  i  seguim  amunt  per  la  drecera  que  ens  portarà  al 
santuari, un cop haguem passat a frec de les parets del petit cementiri.
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1,30 – Ja som a Sant Magí!!!  Som tots cofois davant de l’església del 
santuari, que és una construcció d’estil barroc-neoclàssic. Ara, sí, que donem 
per  finalitzada oficialment  la  caminada que vam començar  ahir  a  Tarragona, 
estem tots molt satisfets, algú encara no es creu el que ha fet. El cansament és 
menys si la felicitat és superior. Ens barregem amb els components, familiars i 
simpatitzants de la veterana societat coral. 

El santuari de Sant Magí de la Brufaganya 760m, a la solana del cingle de 
les Coves 812m, és dedicat a l’anacoreta tarragoní, que fou martiritzat al segle 
III  i  enterrat  en  aquest  lloc,  on  posteriorment  s’aixecà  l’església.  Al  1204 
s’esmenta documentalment el lloc de Sant Magí per una confrontació d’heretats. 
Al segle XIII, hi havia ja una església ermitana que era objecte de força devoció. 
Al segle XVI, l’antiga ermita, de dimensions reduïdes, fou eixamplada amb la 
construcció de tres capelles, a iniciativa dels Cervelló, senyors de la Llacuna. 
Estefania  de  Centelles  hi  organitzà  una  germandat  i  el  lloc  és  dotat  amb 
propietats. Aviat s’estengué la fama del santuari. Els seus patrons, els barons de 
la Llacuna, el donaren als religiosos dominics, que s’hi establiren del 1603 al 
1835. Entre el 1735 i 1776 es bastí l’església actual. Des del 1841 funciona com 
a parròquia de la rodalia, regida per un rector. Als cingles propers hi  ha uns 
antics eremitatges, un rengle d’esglaons condueix a la balma on es creu que 
Sant Magí hi va viure trenta anys.

1,34 – Entrem a l’església, de planta de creu llatina, a veure Sant Magí i a 
tafanejar per l’interior. Al bell mig del creuer és on es diu que hi havia el sepulcre 
del Sant, l’interior té tres capelles, també hi ha moltes humitats, la qual cosa vol 
dir que l’església necessita una altra restauració aviat.

Vicenç Morera, l’actual rector de la parròquia de Sant Magí, se’ns acosta i 
desitja  que  li  signem,  tots,  en  el  Llibre  d’Or  de  la  parròquia  amb motiu  del 
pelegrinatge a Sant Magí per commemorar el 125è aniversari de la fundació de 
la Societat Coral, el Cor l’Àncora de Tarragona. 
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Es confirma que l’expedició que ha vingut amb autocar avui de Tarragona 
i  ha  pelegrinat  fins aquí,  ha assistit  a  la  Santa Missa i  posteriorment  ha fet 
l’ofrena a Sant Magí, màrtir i Patró de Tarragona. L’ofrena ha consistit en una 
oració (idèntica a la que s’ha llegit a 2/4 d’1 del migdia de camí cap aquí) i una 
medalla  de  l’emblema del  Cor  l’Àncora  commemorativa  de  la  celebració  del 
125è  aniversari  de  la  seva  fundació,  totes  dues coses emmarcades damunt 
d’una base de vellut. Després de l’ofrena els components del Cor, que no han 
anat a la caminada, han interpretat els Goigs de Sant Magí. 

El mossèn ha fet palès que guardarà l’ofrena emmarcada a casa seva 
com a mostra de la importància de l’acte celebrat.

1,37  –  Mossèn  Morera  invita  tothom  a  entrar  a  l’església,  de  forma 
especial  als  caminadors  que  encara  no  han  pogut  visitar  el  Sant.  Anem al 
cambril per passar davant de Sant Magí i agrair-li l’èxit obtingut. L’actual imatge 
del Sant és moderna, l’antiga de fusta policromada del segle XIV fou cremada el 
1936.

1,42 – És ara el Cor l’Àncora en ple el que interpreta de nou  els Goigs de 
Sant Magí, després el mossèn els resa.

Mossèn Morera ens assabenta que es gravarà en vídeo aviat la història 
de Sant Magí i  vol  que el  Cor l’Àncora hi  participi  perquè hi  gravi  els Goigs 
cantats.

1,53 – Anem a la Rectoria que té un petit restaurant. Allí podem calmar la 
set amb refrescos i cerveses abans d’anar a dinar. El Manel Rovira paga les 
consumacions encara amb el fons comú, costen 750 ptes. En el mateix lloc es 
pot comprar el típic record de baix preu, clauers, postals, figures, etc.

El Josep Rovira resta ara silenciós i concentrat fent la dedicatòria, com a 
president de la societat coral, al Llibre d’Or del santuari.
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El mossèn fa saber que a Pontils, on resideix,  s’està condicionant una 
casa com a refugi per als excursionistes i que ell disposarà de la clau per si algú 
de nosaltres vol anar a passar uns dies a conèixer la comarca.

Gràcies, mossèn.

2,13 – Bé, és l’hora del comiat. Agraïm a mossèn Vicenç Morera la bona 
acollida que ens ha dispensat i que recordi sempre el nostre pelegrinatge vers la 
Fe. No diem adéu, si no a reveure, Sant Magí!

SANT MAGÍ: Maginus, nom secular, fill de Tarraco (Tarragona), desafecte 
de la vida mundana, patró dels ermitans, allà al segle III es retirà a una cova de 
les muntanyes de la Brufaganya a fer penitència i vida solitària. Els miracles que 
obrava, sobretot contra el dimoni,  tenia admirada a tot la gent del país; però, no 
obstant, tenia indignat el governador romà de Tarragona.

Esdevingué que, la filla del governador romà, va posar-se molt malalta, 
però, cap metge no sabia el mal que tenia. Després d’haver provat de guarir-la 
amb tota classe de remeis possibles, un dia sentiren una veu estranya, que no 
era la pròpia, que sortia de la boca de la donzella malalta: no me’n vull anar!

El governador va comprendre de seguida que el diable s’havia encauat en 
el cos de la seva filla i que no volia sortir.

Tothom li deia que l’únic que podia guarir la donzella era el Magí, però ell 
no s’ho creia. La donzella cada dia es posava més malalta, fins que finalment el 
governador,  vençut,  acceptà  de  mala  gana  que  vingués  el  Magí  i  envià  un 
escamot de soldats a cercar-lo. 

Així  que va arribar el  Magí  i  li  va fer  el  senyal  de la  creu,  la  filla  del 
governador quedà guarida al moment. 

En prova del gran servei que li havia fet, i com que estava en contra dels 
cristians, el governador el tancà a la presó.

Però, uns àngels li obriren la porta de la presó, i de nit, malgrat estar els 
portals de la ciutat tancats, fugí de Tarraco pel Portal del Carro i se’n tornà cap a 
la seva cova de la Brufaganya. 

L’endemà, quan el governador de Tàrraco va saber que el Magí havia 
fugit i que no podria assotar-lo enmig de la plaça davant de tothom, s’indignà de 
tal manera que manà als soldats que anessin a cercar-lo de nou.

Després de baixar-lo de la cova, muntanya avall, arrossegant-lo i  lligat 
amb cadenes, els soldats romans escanyats de set li digueren al Magí, que si 
era cert que era Sant i feia miracles, que fes brollar una font allí mateix.

El Magí, al moment, va donar tres cops a terra amb la seva gaiata i feu 
rajar tres fonts, que encara avui hi són.

A empentes i rodolons, els soldats, van conduir de nou el Magí a Tarraco. 
En arribar a la muralla, un dels soldats, li va dir: tu, Magí, ets un mentider, ni ets 
Sant, ni ets res!

En acabar de dir l’última paraula, la figura del Sant quedà pintada en una 
pedra de la muralla, cosa que va deixar bocabadats a tothom que van entendre 
la seva santedat, excepte el governador, que tenia odi als cristians, el qual va 
ordenar martiritzar-lo i matar-lo.

Davant d’aquella pintura es va aixecar una capelleta dedicada al Sant, 
que tenia com imatge l’apareguda miraculosament a la pedra de la muralla. 
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La llegenda diu que Sant Magí va llençar la seva gaiata i que allà on va 
caure va néixer el riu Gaià.

A l’ermita del Portal del Carro de Tarragona es feia una Missa a les quatre 
del matí, a la que hi assistien els pescadors i en sortir de Missa es feien un tip 
de menjar síndria.

Els pescadors del Serrallo, molt devots del Sant, representaven el Ball de 
Sant Magí, on escenificaven el guariment de la donzella posseïda pel dimoni. 

Alguns habitatges, per Sant Magí, decoraven el portal de casa seva amb 
una petita  cova,  que construïen amb suro,  argila,  branques i  molsa.  Dins  hi 
posaven una imatge del Sant i defora dues figures de soldats romans.

El refranyer popular diu:
-Núvols per Sant Magí, la pluja és pel camí.
-Sagnia per Sant Magí, no la vull per a mi.
-Migdiada de Sant Magí, emborratxa més que el vi.
-A Sant Magí s’hi va de fadrí, a Montserrat s’hi va de casat. 

2,20 – Pugem, ara tots, al nostre autocar i arrenquem. De baixada ens 
parem al pla de les Fonts. Hi ha qui volia omplir garrafes d’aquesta miraculosa 
aigua i que també diuen que rejoveneix al que en beu. 

2,30 – L’autocar  arrenca de nou i  a la  primera intersecció,  on podem 
veure el poble de Valldeperes, agafem direcció cap a la Llacuna i entrem a la 
província de Barcelona. La canalla,  que seu tota a l’última fila i  té ganes de 
gresca, demana tot repetint una cantarella, que el xofer toqui el clàxon. En fer-ho 
ja no insisteixen més.

En arribar en una cruïlla de quatre carreteres, que té una benzinera i un 
restaurant, l’autocar enfila direcció cap a Tarragona per la carretera d’Igualada.

2,52  –  Moments  abans  d’entrar  a  la  província  de  Tarragona,  al  PK 
19+400, l’autocar agafa un entrador a l’esquerra que ens porta a cal Ramonet, 
restaurant on tenim encomanat el dinar.

Hi entrem i podem veure la llarga taula parada per a tots nosaltres que fa 
molt de goig. Els caminadors fem el vermut al taulell, es tracta de liquidar el fons 
comú abans de tornar cap a Tarragona. Demanem escopinyes per distreure la 
gana que portem, dinant ja farem les paus. El Manel Rovira paga  1.630 ptes.

Ens hagués agradat seure tots els caminadors plegats, però no ha estat 
possible, la família enganxa més. 

3,15 – Comencen a servir-nos el dinar: el menú consta d’una amanida, 
canelons i  fricandó (altre  cop el  plat  preferit  del  Rafel),  vi,  aigua i  xampany 
català.  De  postres  gelat  o  flam i  després  cafè  i  copa.  Un  àpat  esplèndid  i 
contundent, es pot repetir.

3,55 – Joan-Josep Fernández, mestre director del Cor l’Àncora, proposa 
un  brindis  per  a  tots  els  components  del  Cor  l’Àncora  i  excursionistes 
acompanyants. Visca!!! Salut... i força!!!  Força per a demà que s’ha de tornar a 
la feina.

Signem, ara, tots en el Llibre d’Honor de l’entitat coral, Cor l’Àncora de 
Tarragona. 
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5,03 – Finalitzat el dinar, el Josep Rovira, president de la Societat Coral 
de  Tarragona,  tanca  la  diada  de  l’ofrena  de  Sant  Magí  amb unes  paraules 
d’agraïment a la participació en els actes commemoratius del 125è aniversari de 
la  fundació  del  Cor  l’Àncora.  Felicita  els  membres de  la  Coral,  els  que han 
participat a la caminada i acompanyants adherits a l’ofrena del dia d’avui. Visca 
el Cor l’Àncora de Tarragona!!! Visca!!!

5,17 – Sortim del restaurant molt contents pel dinar que ens han brindat 
els màxims responsables dels cantaires tarragonins, ha estat un final rodó.

El  Manel  Rovira  anuncia que la  màquina buidabosses s’ha cruspit  els 
quaranta duros que ens quedaven del fons comú.

Pugem  de  nou  a  l’autocar  i  de  seguida  entrem  a  la  província  de 
Tarragona. El Carles Clanxet aprofita que té l’autocar ple i ven participacions de 
la Rifa de Nadal, del Cor l’Àncora i d’una altra coral amiga (efectuada la rifa no 
ens tocaria ni un duro).

6,12 – Entrem i fem una parada a Santes Creus, baixem de l’autocar a 
estirar  les  cames,  hem tingut  un  tram de carretera  molt  corbat.  Podem triar 
d’anar al bar Catalunya o a l’hostal Grau.

Els excursionistes triem, lògicament, anar a l’hostal Grau, on la família 
que regenta l’establiment hoteler tenen una agradable sorpresa en veure’ns de 
nou, només fa unes hores que hem marxat d’aquí, aquest matí, i ja hi tornem a 
ser, sembla un miracle... de Sant Magí?

Prenem  més  cafès  i  algun  refresc  (aquests  sense  fons  comú),  tot 
comentant amb la família de l’hostal com ens ha anat la caminada, ens agrada 
tornar a parlar amb ells.

El  Francesc Llunart  pregunta,  de  broma,  si  han trobat  a  faltar  alguna 
tovallola de l’hostal aquest matí. Sembla que no, el Sr. Grau diu que no i somriu.

No obstant, s’ha de dir, com a anècdota, que el Sergi Castaño en arribar 
a Tarragona i buidar la motxilla, li ha sortit d’entre la roba una tovallola de bany 
de l’hostal Grau. Ha dit el Sergi que no ho fet a posta, ha estat sense voler, 
anant ràpid carregant la motxilla se li ha colat. Quan vagi a Santes Creus promet 
que la tornarà.

En canvi, el Joan Bea, diu que la seva dona ha identificat una tovallola 
seva quan ha anat al lavabo de dones. El Bea explica que se’n va deixar una en 
una marxa a Montserrat.

Ens acomiadem, ara sí que no hi tornarem, ni demà, ni passat, ni passat 
demà,  serà  fins  la  propera  excursió,  probablement  a  Montserrat.  Agraïm 
l’hospitalitat de la família. Ens hi trobem com a casa.

6,30 – Pugem de nou a l’autocar i marxem de Santes Creus.

7,07 – Parem a Sant Pere i Sant Pau, on baixa el Jordi Albareda, la seva 
dona i el seu xiquet.

7,12  –  Som  a  Tarragona,  la  capital  més  bonica  de  la  Mediterrània. 
L’autocar hi fa dues aturades, la primera a l’avinguda de Catalunya i la segona a 
la Rambla, davant del Banc d’Espanya... i això és tot.
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Felicito a tots els que vau tenir el coratge d’emprendre aquesta caminada, més 
sabent que la majoria mai no havíeu caminat tant.

Dedico aquesta crònica a tots els membres de la societat coral Cor l’Àncora de 
Tarragona i us desitjo que pugueu seguir celebrant molts més centenaris.

Aquí us deixo el meu treball, que si no ha quedat millor és perquè no en sé més.  
VISCA TARRAGONA!!!

RaFeL xafacamins
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